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kan oleh Abdul Razak bin Datuk 
' Hussein, wakil ketua UMNO, jg 
baru sadja kembali dari perdjala- 
nannja keliling di Amerika Seri- 
kat dan Eropa. Dikatakan: bahwa 

Je itu sean 
mengadakan hubungan jang er 
dengan Partai Sosialis Inggris dan 
dengan 2olobeaan MP) 1 
sympati kepada tjita-tji 
Malaya. (Antara-UP) 

'bioda Gosta, 

agundurkan 
untuk sementara guna      

  

2 5 | telah menemui Vargas pada hari Se- 
lasa pagi sesudah mengadakan pem- 
bitjaraan dengan kepala staf angka- 

|tan perang “ Brazilia, marsekal Mas- 
'carenhas de Morales, jang menjo- 
|kong yasehat Da Costa dan Denis 

  

Harapan 
Vishinsky kepad' Vargas tsb. dan,jang pada 

hari senen jbl. telah menjampaikan 
kepada Vargas tuntutan opsir2 Ang- 
katan Udara Brazilia tadi. 

    
usaha semua orang jang djudjur 

nara sed ah ang Seng 
termasuk barang ig sudah lampau. 

(Antara-AFP)   

  

Untuk menghormati kenang?-an 
mendiang Alcide de Gasperi, bekas 
perdana menteri Italia dan presiden 
Parai Kristen Demokrat jang me-| 

Ai Pa dhan preden pena j3 Panda ne di j-E, maka djabatan presider y 4 54 San pe Saba 5 

tadi dimasa Had. tidak akan di-isi Brasilia jg tjoba me- 
| setjara tetap. rampok Brasilia & me- 

Pimpinan partai Djum'at memu- nekan upah?. 
tuskan supaja hanja apabila dewan| Presiden Brazilia Getulio Vargas 
jnasional Partai Kristen Demokrat |telah meninggalkan seputjuk surat 
bersidang, maka akan diangkat se- |jang ditudjukan kepada rakjat Bra- 
orang presiden, selama-sidang ber-jzilia. BTA 
langsung. : : Vargas menerangkan dalam surat- 

“Indonesia Akan Sokong 
Penghapusan'Embargo 
Sidang Kabinet Mengbadapi Persi- 

|. dangan Umum PBB 
DEWAN MENTERI selama ik. 5 djam hari Selasa mengada- 

kan sidang terutama untuk membitjarakan persiapan2 . menghadapi 

I gas Bun 
IlAkibat Krisis Politik Jang Disebabkan 

|. Oleh Pembunuhan Seorang Major 
"| Demonstran2 Pro Vargas Mengamuk 

| DIDAPAT KABAR di Rio de Janeiro bahwa pada hari Selasa 
1 Brazilia, Getulio Vargas, telah membunuh diri didalam is | 
di ibu kota Brazilia, pada djam 8.35 waktu setempat, dengan 

». |tembakan pistol. Seperti diketahui pada hari Minggu jl. 30 orang 
Jopsir tinggi Angkatan Udara Brazilia telah mengambil keputusan 

mungkin djabatan presiden Brazilia tetap dipegang 

'. Sebelum membunuh diri Vargas te- 
Jiah setudju untuk mengambil #juti 

selama 90 hari sebagai tjara penje- 
lesaian krisis politik, jang mengan- 
tjam Brazilia itu, atas desakan men- 
teri angkatan darat Brazilia, Zeno- ! 

dan djenderal Ebilio 
(Denis, jang telah meminta dengan 
(sangat kepada Vargas supaja me- 

diri atau setidak2-nja 
mentjegah 

timbulnja ,,perkembangan2 keadaan 
jang genting”. Da Costa dan Denis 

  

mana 

  

   

       e
 

: 

10 

  

  

han Vargas bertanggung djawab atas pembunuhan major Rubens 
Vaz dari Angkatan Udara Brazilia baru? ini, tetapi tuntutan op | . 

(Isir2 tsb telah ditolak oleh Vargas jg menegaskan bahwa ia akan | 
| melakukan kewadjiban2nja konstitusionil sampai masa djabatarnja | 

selaku presiden Brazilia berachir, 5 3 
nja tadi, bahwa ada golongan? asing 
dan Brazilia jang telah mentjoba 
merampok negeri Brasilia dan me- 

|nentang penaikan upah minimum| 
iserta usaha2 Vargas lainnja untuk 
mambantu rakjat Brasilia. 

' Didjelaskannja bahwa waktu pe- 
| merintahnja ambil keputusan untuk 
| mempertahankan industri kopinja, 
maka Brasilia terpaksa tunduk ke- 
pada kemauan negara,asing, karena 
negara asing tadi melakukan teka- 
nan ekonomi. 

istana Catete. 
Berita UP jang mengutip maklu- 

mat resmi sesudah presiden -Wargas 
membunuh diri mengatakan, bahwa 
sesudah presiden Vargas hari Sela- 
sa pagi berunding dengan kabinet 
dan pemimpin2 militer Brasilia, ma- 
ka ia mengumpulkan keluarganja 
untuk berbitjara dengan mereka. 
Kemudian ia masuk kedalam ka- 

marnja, dalam istana ,.Catete”, dan 
dikuntjinja kamar itu, Tak lama ke- 
mudian seluruh istana dikedjutkan 
oleh letusan tembakan pestol. Dje- 
nazahnja dixetemukan oleh anaknja, 
Lutero, jang pada permulaan bulan 

lakukannja pembunuhan, dalam ma- 
na ternjata major -angkatan udara 
Rubens Vaz tewas sebagai korban. 

Diperoleh keterangan bahwa se- 
rangan tadi sebetulnja ditudjukan 
kepada Carlos Lacerda. seorang 
wartawan dan komentator jang anti 
pemerintah: Lacerda selamat. 

Vargas. 

dan menteri keuangan 

mg mate jang penduduknja sudah 
tahu bahwa Brasilia mengalami kri- 
sis tetapi tidak  menjangka-njangka 
bahwa akan terdjadi peristiwa se- 
matjam itu. Bendera2 segera berki- 
bar setengah tiang. 

Demonstran? jang membawa ben- 
dera Brasilia dan memekikkan sem- 
bojan2 pro-Vargas berkumpul dide- 
pan balaikota, senat dan gedung2 
umum lainnja. Djenazah Vargas 
akan dibalsem (— diawetkan) dan 
akan dipindahkan kekota Sao Borja, 
di Rio Grande do Sul, tempat kela- 
hirannja. 

80 Laksamana & djende- 

ral menentang Vargas. 

Kedudukan presiden Vargas mulai 
hari Senin j.l. tak mungkin dapat di- 
pertahankan lagi, sesudah 40 laksa- 

dan opsir2-kepala angkatan 
laut ambil keputusan untuk menjo- 
kong opsir2 angkatan udara jang   sidang umum P.B.B. jang akan datang. Djurubitjara kabinet Men- 

teri Penerangan Dr. F. L. Tobing mengatakan, bahwa kabinet be- 
lum selesai membentuk delegasi jang akan mewakili pemerintah 

dengan atjara2 jang akan dibifjarakan dalam sidang umum P.B.B. 
Ditanjakan tentang kemungkinan Indonesia mengambil inisiatip 
untuk memadjukan usul penghapusan embargo, Menteri Tobing 
menerangkan bahwa hal itu belum dapat dipastikan, tetapi, demi- 
kian katanja, Indonesia akan pasti menjokong apabila ada salah 

| satu negara anggota P.B.B. mengemukakan usul tentang pengha- 

: pl putusan kabinet. Daerah Sementara, jang akan. di- 
sampaikan kepada D.P.R. sebelum 
resesnja dimulai. Selain dari pada 
itu, kabinet menerima baik sebuah 
|Rantjangan Peraturan Pemerintah 
|tentang beberapa hal mengenai per 

|njataan non-aktif/ pemberhentian ter 
hadap anggota Angkaatn Perang 
“berdasarkan .penerimaan keanggota- 
|an/pentjalonan keanggotaan, DPR/ 
Konstituante dan mengenai 

Kabinet dalam sidangnja itu se- 
landjutnja telah membitjarakan /ber- 
bagai soal administratip al. telak 

| menerima baik sebuah. Rantjangan 
“ Undang2 tentang Pemilihan". Ang 

.. .gota Dewan2 Perwakilan Rakiat 

  

Setelah Terpi- 
sah 50 Thf: 

“Anak Ketemu Kembali 
Kabinet memutuskan bahwa Pa- 

berik Pertjetakan Uang Logam, Je 
sekarang sedang didirikan di Ke- 

Dgn 1 Aiahnia bajoran-baru (Djakarta) diberi 
e. TEE jahnja 2 status ..perusahaan negara”. 

SETELAH berpisak ik. Va Selandjutnja Dewan 
I memutuskan supa'ia 

abad lamanja, baru2 ini didae- uangan memberitahukan kepada 

  

  

“rah. Gundih, | km “selatan | instansi2 bawahannja bahwa pasal 
. Purwodadi Grobogan telah |138 huruf g dari Aturan Bea Me- 
terdjadi pertemuan jang meng- ||terai atau Zegelverordening 1921 
Kan antara anak kandung |ljang telah dubah dengan Staater 

  

   

   

    

  

    

        

ika masih mu- Tee (Iblsd 1941 No- 491, dan jang mtr 
“tk kan " Ia sen nentukan bahwa tiap2 kartu tam- 

rah tsb. || da keanggotaan sesuatu partai ha-   etapi setetah isteri ini mela- || rus dibubuhi meterai Rp. 0:30 di- 
hirkan seorang anak lelaki di- Pl beku: disamping itu pemerintah 
ringgak. merantau Ban aohirnia "4 akan memadjukan sebuah Ran- 

Mini 3 tangan Undang2 kepada DPR 

Disint Ajah. guna menghapuskan ketentuan 

dua kalinja |tersebut diatas. : 

em Tana Berhubung dengan kepergian Men 

kare teri Keuangan kesidang World Bank 
kn ea AR Kala 
isteri itu, Aji la na dan International Monetary Fund di 

ingat kembal i akan isteri jang 
Washington dalam bulan Na 

Sate H3 Ta Men naa NONE 54. maka kabinet menundju en 
pertama dan kemudian ditjari- | Aa Pena onaa sebagai Menteri 
nja. Jernjata, isen Ampun SU | Werancan ai. Achirnja kabinet me 
dah lama, meninggal dan hanja mete pengangkatan Mr. Kertone 

didapati anak kandungnja Set | goro sebagai guru-besar dalam mata 
diri yang kini sudah AE nejadiaran Ekonomi Indonesia pada 
njoi Hu beberapa orang, | Fakultas Hukum.  Ekonomi-Sosial 
Ajah tsb. “sekarang “mentiapyi | wn politik pada Universitas Gadrah umur 80 tahun, terhitung orang | Mada di Jotjakarta dan pengangka 
berada, dan atas persetudjuan tin”Dr. Moh. Zaman sebagai guru 

bersama anak jang sudah di- besar dalam mata peladjaran Ilmu 
| tinggalkan, selama 18 abad itu | benjakit Hidung, Telinga dan | Ke 

»dibojong 2 untuk dipelihara ' rongkongan pada Fakultas Kedokte 
lebih landjut, (Antara). si Epaa pada Universitas Indonesia di 

ka (Surabaja. (Antara). 

    

    ai sn 

tjara | 
| pentjalonan buat keanggotaan terse- | 
but oleh, anggota Angkatan Perang. ! 

Menteri Ke-: 

' Dalam tahun 1945 

hari Minggu jl. menuntut  supaja 
Vargas meletakkan djabatannja. 

Malam harinja dapat diketahui, 

bahwa djuga 40 djenderal angkatan 

darat menjokong angkatan udara: 
djenderal2 ini kemudian memberita- 

hukan sikap mereka kepada Vargas. 

Djam 4.30 pagi kabinet bersidang: 

djam 7.00 diumumkan bahwa Var- 

gas tidak mau meletakkan djabatan- 

nja: achirnja diusulkan supaja Var- 

gas bertjuti selama 90 hari. Djam 

8.35 Vargas bunuh diri. 
AFP mengabarkan bahwa pembu- 

nuhan diri tadi sudah dipertimbang- 

kan terlebih dahulu, mengingat bah- 

wa Vargas bukan sadja meninggal- 

kan sebuah surat pendek, dalam ma- 

na ia mengatakan bahwa ,,saja telah 

ambil djalan ini, supaja saja dapat 

pada pihak rakjat Brasilia”, tetapi 

djuga seputjuk surat jang pandjang, 

sematjam testamen politik. 

Riwajat hidup Vargas. 

Presiden Getulio Vargas membu- 

huh diri dalam umur 71 tahun, 

memulai karrierenja dilapangan po- 

litik dalam umur 26 tahun ketika di- 

pilih  mendjadi anggota parlemen 

| Brazilia sebagai wakil propinsi Rio 

Menteri Grande do Sul jaitu tempat kelahir- 

annja. Dalam tahun 1926 ia mendia- 

bat menteri keuangan Brasilia dan 

kemudian mengundurkan diri dari 

djabatan ini untuk mendjadi guber- 

nur. Dalam tahun 1929 ia telah me- 

ngadakan pemberontakan karena me- 

nentang ' putusan parlemen Brasilia 

jang menjatakan bahwa ia kalah da- 

lam pemilihan presiden. Pemberon- 

takannja ini berhasil. dan ia lalu 

membentuk suatu  ,,Estado Novo 

(Negara Baru) jang bersifat fascist. 
pemerintahannia 

digulingkan oleh tentara Brasilia 

dan suatu sistim republik lalu dipu- 

libkan di Brasilia. Tetapi dalam ta- 

hun 1951 bulan Djanuari ia telah di- 

pilih mendjadi presiden Brasilia un- 

tuk masa djabatan selama 5 tahun, 
(Antara-AFP-UP) 

basa 

oleh 
as mengingat beberapa petundjuk bahwa pemerinta | Bagaimana keadaan truck jang 

Tembakan pistol dalam 

ini didakwa telah memerintahkan di-: 

  

   
     

    

  

   

  

   

   
    bar 

Alat pemadam api Kota Besar Se 
IP madamkan ari jang menjala-njala se : 
pada hari Selasa malam jbl. terbakar habis di djalan umum Bodjang. 

8. 

  

  

arang bekerdja keras untuk me 
ra hebat diatas truck L-6338 jang 

ar itu dapat disaksikan pada gam- 

t diatas. 
(Foto: ,Suara Merdeka , 

  

Agressi 
Dk 

(4Mentor 

    

   

djutnja menjatakan, bahwa andai 
kata berita2 tsb. diatas itu benar, . 
hal itu tak akan mempunjai pe- 
ngaruh terhadap rentjana 8 negara 
io akan berkonperensi di Manila 
pada tg. 6 September jang akan 
datanz untuk merundingkan pem 
bentukan SEATO. Dalam pada 
itu mereka memandang antjaman” 
RRT untuk ,.membebaskan” Tai- 
wan dan tjara mempergunakan 

| delegasi Partai Buruh Inggris jang   
Demonstrasi pro Getulio 

4 menit sesudah Vargas mening- 
gal, datang Catado de Castro, ke-! 
pala rumahtangga militer .presiden, | 

Oswaldo : 
Aranha, sehabat karib Getulio Var-j 
gas. Berita tentang pembunuhan diri | 

jl presiden Vargas mengedjutkan Rio nia suatu front kesatuan 

Ia   
  

kini sedang berada di Tiongkok 
sebagai usaha untuk menetralisir 
SEATO, dan menambahkan, bah 
wa tak masuk akal bahwa Inggris 
akan ikut serta dalam saran utk. 
mengadakan Pakt- Non-Agressi 
itu. (Antara) UE 

U Kyaw Nyein serukan 

Dalam pada itu menteri: luar 
geri Birma, U Kyaw Nyein, pada 
hari Selasa menjerukan di uk- 

sos 
Asia guna memerangi kolonialisme. 
Barat dan komunisme. internasio- 
nal. Seruap itu dikemukakan da- 
lam pidatonja pada suatu resepsi di 
Tokio jang diselenggarakan oleh: 

kedua partai sosialis Djepang jang 
saling bersaingan. U Kyaw Nyein 
selandjutnja menjatakan harapan- 
nja, supaja kaum sosialis Djepang 
bersatu kembali agar dapat memim- 
pin sosialisme Asia. Kemungkinan 
ini menurut pendapat U Kyaw ada- 
lah besar, mengingat bahwa Dje- 
pang adalah sebuah negara jang te- 
lah madju peridustriannja. Langkah 
pertama untuk menudju kearah 

persatuan itu menurut U Kyaw ia- 
lah didamaikannja anasir2 kiri dan 
anasir2 kanan dari kaum : sosialis 
Djepang. Seperti diketahui, U Kyaw 
kini sedang mengundjungi Diepang 
sebagai pemimpin. delegasi. Birma 

   

jang membitjarakan masalah peng- 
ganti kerugian perang dengan pem- 
besar2 Diepang. (Antara-AFP). 

Wan Waithayakon tiba 
kembali di Bangkok. 

Dalam pada itu menteri luar ne- 
geri Muang Thai, pangeran Wan 
Waithayakon, pada hari Selasa te- 
lah tiba kembali di Bangkok dalam 
perdjalanannja ke- Manila, untuk 
menghadliri  Konperensi SEATO 

iang akan dilangsungkan tgl. 6 bu- 
lan depan. 

  

Joao Cafe Filho presiden 
2. Brasilia. 

Wakil preside, Brasilia, Joae (“afe 
Filho hari Selasa dengan senuirinja 
diangkat mendjadj presiden Brasilia, 
sesudah presiden  Getulio . Vargas 
membunuh diri dalam istana Caie- 
te. Dalam upatjara pelantikas jang 
dilakukan dalam istana. Laran,siras, 
Cafe Filho berseru  supaja rakjat 
Brasilia ,, memberikan hormat. jang 
sepatutnja bagi Dr. Getulio Vargas”. 

Cafe Filho seterusnja mengatakan 
bahwa sebagai tindakannja - jang 
pertama kali sebagai presiden: baru, 
ia berdjandji akan melindungi rak- 

Diat djelata Brasilia sebagaimana se- 
lalu dilakukan oleh mendiang Var- 
gas. 

Demonstran2 pro Vargas. 
mengamuk, AG 

Sementara itu telah terdjadi dc- 
monstransi2 dengan kekerasan di-f 
pusat ibukota Brasilia Rio de Jane: 
ro, 
Branco, dimana beribu-ribu orang 
berkumpul disekitar markas besar 
Partai Buruh Brasilia (,Partido Tra- 
balhista Brasileiro”), ialah partai 
mendiang Dr. Getulio Vargas. Me- 

reka memekik-mekikkan namanja. 
Ada pula demonstran2 dari par- 

tai Buruh pula jang menjerbu ke da 
lam markas besar Partai Persatuan 
Demokrasi Nasional (,,Unico  De- 
mocratica Nacional”) dan menghan- 

   

  

#5 Untuk Memperlambat Atau .« 
2 pedo Seato . 

Muang Thai Akan Usulkan Gerakan Bersama 
Bila Terdjadi Intervensi Thd Peserta Seato 

KALANGAN2 DIPLOMAT IK Inggris kini sedang mengikuti 
usaha-usaha dari pemerintah '@King untuk 
Lea usul pembentukan organisasi 

, TO) dengan perasaan chawatir. 
Pa S :, ygan d Et Partai Buruh di RRT telah me- 

lah ,mengusulkan suatu Pakt non- 

a.l. ididjalan raja Avenido Rio: 

  

aa s Ba ar 5 

memperlambat dan 
perdjandjian Asia Teng- 

Koresponden2 Inggris 

tis, Perantjis serta negara-negara 
an rekan2-nja, jg oleh pembesar? 

Tiongkok dipandang sebagai pdmimpin2 jang akan memegang 
Dea ana dihari2 jg. akan datang. 

j aa 
Sumber2 diplomatik tadi selan Di Bangkok Wan akan mengada- 

kan pembitjaraan2 dengan pembe- 
sar2 militer dan sipil. 

Dalam konperensi di Manila nan- 
ti, Muang Thai kabarnja akan men- 
desak, supaja dilakukan intervensi 
bersendjata terhadap setiap sera- 

ngan jang dilakukan oleh fihak ko- 
munis terhadap negara peserta SE- 
ATO. 

Sementara itu seorang djurubi- 

tjara pemerintah mengatakan, -bah- 
wa - Thailand akan mengusulkan, 
supaja SEATO diorganisir mendja- 
di suatu ,,/Masjarakat Pertahanan 

Pasifik” dengan mengikuti garis2 
dari Masjarakat Pertahanan Ero- 

pah. (Antara-UP). 

Laksmi 

 Pandit: 
Penjerbuan Terhadap 
Taiwan Akan Timbul- 

“kan Perang 

Kedatangan Vijaya Laksmi Pan- 
dit dikota pahlawan revolusi” 
Surabaja hari Selasa disambut 
dengan suasana tekad bangsa 
Indonesia hendak merebut kem- 
bali Irian Barat”. Sambutan ma- 
sjarakat Surabaja terhadap ketua 
PBB itu besar sekali. Dilapangan 
(terbang ia disambut. dgn bendera 
bendera dan sembojan2 je dibawa 
oleh sedjumlah besar para  de- 
monstran- Slogan2 jg dibawarnja 
chusus ditekankan pada tuntutan 
kembalinja Irian Barat pada In- 
donesia. Berhubung dengan bz- 
njaknja para pendjemput, maka 
-Laksmi Pandit ,.hilang” ditengah 
tengah mereka jang sama berdje- 
dial ingin melihatnja. Dalam per- 
djalanan menudju kerumah Gu- 
bernurpun sepandjang djalan ber- 
diadiar dan bersorak anak2.seko- 
lah: 

Djuga rumah Gubernur telah 
.diserbu” oleh sedjumlah besar 
gmak2 sekolah. Diruang belakang 
rumah Gubernur Laksmi disam- 
but o'eh lagu gamelan ..Kebogi- 
ro” (sambutan selamat datang) 
dan pertundjukan wajang segera 
pula dimulai dengan mengambil 
petilan tjerita Anoman Duta” 
suatu fragmen dari tjerita Rai 
mayana, chusus dipilih: untuk ta 
mu dari India itu. 
Mengenai ftjerita itu diberiker 
ndjelasan- tertulis jang d'sam- 

paikan djuga kepada s.aksmi Pan 
dit iang dengzn minatnja mengi 
kuti wajang kulit itu. Pendjelasan 
itu berachir dengan: .,Demikian 
pula Indonesia jang mempunjai 
hak mutlak “atas Irian Barat, akan 
berhasil - dalam, perdjuangannia 
dan Irian Barat akan kembali pa- 
da Indonesia”. 
Pertundjukan untuk” Laksmi 

ini berlangsung setengah djam. 
Petangnja ia menghadliri resepsi 
dengan penduduk India dan m:- 
lamnja resepsi dengan para terke- 
muka dikota Surabaja (Antara). 

Penjerbuan Taiwan akas 
timbulkan perang. 

Lakshmi Pandit dalam  pertjaka 
pan selama setengah djam dengan 
pers di Surabaja Selasa siang atas 
pertan'aan mendjawab, bahwa djika 
benar RRT akan menjerbu Taiwan, 
maka penjerbuan itu bukan sadja 
akan menimbulkan ketegangan, 'teta 
pi akan menimbulkan perang. Ten 
tang bagaimana masuknia RRT ke 
dalam PBB ia tidak memberikan 
pendapatnja, . iketjuali menjatakan, 
bahwa soal2 penting seperti soal In 
do-Tjina dan sebagainja ternjata ti 

  
tjurkan perabot2 jang ada didalam- dak dapat diselesaikan dengan tidak 
nja. (Antara-UP). La berunding dengan RRT. Daripada 

   & E 

ra:W. KLEIN 

  

TAHUN KE-IX No. 158. 

Keinsjafan Indonesia 
“Terhadap$PBB Besar: 

— Kata Laksmi Pandit 

dalam konperensi pers di Istana Negara hari Rebo siang kemaren, 
bahwa masuknja RRT kedalam PBB akan mengurangi 

| kan tentara2 internasional. Usaha membentuk tentara jan besar 
itu tidak ada sangkut pautnja dengan soal masuknja RRT djadi 
anggauta PBB. Saja berfikir dalam istilah2 untuk membubarkan 
tentara2 dan bukan untuk mem perbesarnja, kata Lakshmi Pandit. 
.Selandjutnja dalam konperensi pers tsb. jang dihadliri djuca oleh 
Menteri Luar Negeri Sunarjo, Ke yala2 Direksi Penerangan dan Pe 

    

    

Melebihi Dari Negara2 Asia Lainnja 
Blok Rusia Dan Amerika Dapat Hidup Rukun 

NJONJA VIJAYA LAKSH MI PANDIT menerangkan lagi | 

ketega- | 
ngan dunia dan akan membuka kemungkinan untuk ane abap. : 

Penerangan Kementerian Luan 

telah kundjungi. 

Kesan ini ia akan bawa ke 
PBB, sedang kesan jang ia akan 
bawa ke India ialah perasaan per 
sahabatan dan persaudaraan jang 
terdapat di Indonesia terhadap 
India. Berhasilnja konperensi Dje 
newa disebut oleh Laksmi Pandit 
sebagai satu langkah jang. baik. 
Hal ini harus “disusul lagi oleh 
langkah2 baik jang lain. Perta- 
njaan2 tentang masalah Irian Ba- 
rat didjawabnja, Indonesia dan 
Nederland keduanja adalah ang- 
gauta PBB dan oleh karena itu 
ia tidak hendak menjatakan pen 
dapatnja. Soal Taiwan adalah soal 
bagi PBB untuk memetjahkannja. 
Pendapat umum didunia harus di 
mobilisir untuk penjelesaian ma- 
salah itu. 

Atas pertanjaan, apakah mung- 
kim blok Amerika Serikat dan blok 
Sovjet hidup berdampingan setjara   damai dan memberikap sumbangan- 

nja bagi kemadjuan dan kebaikan 
ummat manusia, didjawab oleh 

. Laksmi. Pandit, bahwa tudjuan PBB 

adalah untuk mentjiptakan- perda- 
maian itu. Selandjutnja oleh Laks- 

mi Pandit diterangkan, behwa PBB 

tidak dibentuk untuk mendjadi alat 
sesuatu negara, tapi untuk perda- 
maian. Apabila PBB sekarang men- 
djadi alat sesuatu negara, maka hal 
itu disebabkan, karena kita tidak 

berusaha dengan sungguh2 untuk 
mendjundjung tinggi piagam per- 
damaian PBB. Menurut Laksmi 
Pandit, ia sendiri lebih suka- kepa- 

ida diadakannja persekutuan2. jang 
! diusahakap oleh India sekarang da- 

ri pada persekutuan2 militer jang 

hanja menimbulkan — tjuriga-men- 
tjurigai diantara bangsa2 dan me- 
nambah ketegangan didunia ini. 

Ia pertjaja bahwa politik luar ne- 
geri India, Indonesia dan Burma 

ditudjukan untuk mendjauhkan diri 
dari setiap peperangan. Ia sendiri 
tidak. pertjaja bahwa peperangan 
adalah “tidak mungkin dapat diziak- 
kan dan kita memang tidak mem 
pertimbangkap, kemungkinan petjah- 

nja perang. Saja tidak suka kepa- 
da pandangan jang demikian kata 
Laksmi. Menurug Laksmi Pandit 

harus dibawa “kealam kita, karena 

hidupan kesenian dan 
kita. Tentang agama dikatakan oleh 
Laksmi Pandit, bahwa agama ha- 

rus merupakan “unsur pendorong 
dan pembangun buat kemadjuan 
bangsa dan djangan sampai 
djadi penghalang. 

Dan selandjutnja dapat dikabar- 

kan, bahwa dalam konperensi pers 
di Istana Negara tersebut, dari pi- 
hak kedutaan India tampak hadir 
atase persnja R. Gupta  Njonja 
Laksmi Pandit tiba kembali di Dja- 
karta Rebo siang kemarin setelah 

mengundjungi Bali dan singgah se- 
malam di Surabaja. Ja akan kemba- 

li ke India Kemis pagi ini. Rebo 
malam kemarin Presidep dan Wk. 
Presiden hadir pula dalam djamu- 
an makan jang diadakan ditempat 

kediaman duta besar India ditaman 
Surapati Djakarta untuk menghor- 

mati njonja Laksmi Pandit. 
(Antara). 

Penjelesaian 
Kashmir 

Dibentuk Komisi Ga- 
bungan Internasional 
PEMBENTUKAN sebuah ko- 

misi gabungan internasional utk. 
menjelesaikan masalah Kashmir 
pada hari Selasa telah disarankan 
didalam konperensi perhimpunan? 
parlementer Commonwealth jang 
kini sedang berlangsung di Nai- 
robi oleh delegasi Pakistan, K. 
Shujauddin. . Dikatakan, bahwa 
djika jang diambil sebagai dasar 
ialah azas2 pembagian jang telah 
berlaku, iaitu jang berdasarkan 
keagamaan dan kelangsungan, 
maka Kashmir seharusnja men- 
djadi bagian Pakistan. 

Shujauddin menegaskan pula, 
bahwa keputusan PBB untuk 
"mengadakan suatu plebisit tidak 
pernah dihormati. (Antara-AFP) 

men- 

  
  

RRT tetap diluar PBB, lebih baik 
ja diadjak berunding didalam hubu 
uan PBB. Demikian Lakshmi Pan 

Lt: 

Mengenai kegagalan pembentukan 
persekutuan pertahanan Eropah (F. 
D.C.) jang  ditanjakan “kepadanja, 
Lakshmi Pandit menjatakan belum 
mempunjai pendapat, karena telah 
lama tidak mengikuti persoalan ter 
sebut. (Antara).   

'»Bandjir” Gula Di Djawa Tengah 
DALAM MINGGU ke-4 ini oleh 

pemerintah di Djawatengah telah 

diterima laporan tentang ,,memban- 

“djirnja” gula dibeberapa tempat se- 
perti didaerah Solo dan Jogja. Di- 
daerah2 itu gula sekarang bisa di- 
beli ditiap2 warung, bahkan de- 
(ngan harga dibawah  limiet dari   Rp. 3,15 mendjadi Rp, 3,- sekilo, 

Membandjirnja gula dan. turunnja 
' harga itu menurut keterangan ada- 

akibat diawasinja per 
edaran gula sedjak Djuli jl. Gula 
jang tadinja beredar terbatas atas 
kehendak pada sementara. grossier 
sadja kini djumlah grossier itu di- 
perbanjak dan  wadjib. membagi2- 
kan kepada toko2 'atau warung2 
langganannja, Pula djumlah kebu- 

lah sebagai 

tihan di Djawatengah ini belakang- 
an ditambah mendjadi 7.000 ton, 
“belum terhitung untuk keperluan 
perindustrian sebanjak 850 ton dan 

perdagangan interinsuler 1.500 ton, 

Untuk perdagangan interinsuler 
mi, selandjutnja diperoleh ketera 

pan bahwa peraturan jang dulu 
a an dirobah dengan memberikan 

  

Lembaga Kebudajasa Indonesa 

Kom Bataneasch (andomcbap 

v5a 
Kunstan an Yatanicharpon” 

itu tidak kepada pedagang perse 
orangan semata2, melainkan me- 
reka jang mendjadi anggauta 
PPGI dan Verkoopcombinatie. 
Dengan tjara baru ini diharapkan 

(harga gula jang dewasa ini di 
daerah2 interinsuler ini dikabar- 
kan meningkat diatas limiet jang 
semestinja akan bisa menurun 
kembali, (Antara) 

  
vitalitet djaman atom sekarang 'ini | 

kalau tidak, maka kita akan hidup ' 
terus didalam impian. Fikiran2 mo- | 
dern harus dibawa kedalam peng-! 

kebudajaan ' 

  

njelidikan Kementerian Luar Negeri Hadji Rasiidi, Kepala Seksi 
Negeri, dikatakan oleh Laksmi 

Pandit, bahwa ia melihat di Indonesia adanja keinsiafan jg lebih 
besar terhadap adanja PBB dari pada dinegeri2 Asia lain jang ja 

Pabrik Uang 
Di Kebajoran 
Akan Dapat Bekerdjz| 

Achir 1955 
MENURUT keterangan ig di 

dapat ,,Antara” dari kementerian 
Keuangan, pabrik uang logam 
kita akan dibangunkan di Keba- 
joran (Djakarta). Sebagaimana di 
ketahui, ditempat tsb. didirikan 
djuga sebuah pabrik pertjetakau 
uang kertas, jang pelaksanaannja 
sedang dilakukan pada waktu ini. 
Untuk mendirikan pertjetakan 
uang logam tsb. pemerintah me- 
rentjanakan biaja Rp 5.— djuta 
dan apabila tidak mendapat kesu 
litan2, maka pabrik2 tsb. akan 
sudah dapat bekerdja pada achir 
tahun 1955. 

Tentang tenaga2 jang akan be- 
kerdja pada pabrik tsb. didapat 
keterangan, bahwa akan dipakai 
tenaga2 dari Djerman  sebanjak 
10 orang ahli jang akan didatang 
kan disini setjara berangsur-ang- 
sur. Mesin? untuk pabrik tsb. 
seperti umpamania smelters, wal- | 
serij, dil. akan didatangkan antara : 
lain dari Djerman. (Antara) 

SEBUAH PIRING TERBANG 
MENDARAT DI OSLO 

piring terbang didaerah Mosioeen, 
kira-kira 185 mil 
Trondheim, demikian 

di Oslo pada hari Selasa. 

Banjaknja 
landa Di 

jagundjungi Golombo. 
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Australia Ta. 
kut Komu- 

nisme 
Parker Bertugas Mem- 
budjuk Indonesia ? 

ARTHUR DODDS Parker, 
menteri muda Inggris uvusan luar 
negeri, hari Selasa setibanja di 
Singapura dari Baagkok memban- 
tah desas-desus bahwa tudjuan 
kundjungannja ke INDONESIA, 
India dan Birma ialah utk mera- 

. budjuk-budjuk supaja ketiga ne- 
gara tadi mau ikut serta “dalam 
konperensi pembentukan SEATO, 
jang akan dimulai pada tangga! 
6 September” j.a.d. 
Dodds Parker sudah mengun- 

djungi Karachi, New Delhi Ran- 
g00on dan Bangkok, dan hari Ka- 
misi ja.d. ia akan berangkat dari 
singapura menudju ke Djakarta, 
Hari Minggu jia.d ia kembali ta- 
xi ke Singapura dan pada hari 
Selasa berikutnja “ia akan me- 

Cp
! 

...Tentang Muang Thai, Dodds 
Parker mengatakan bahwa negara 
tadi tidak mempunjai iilusi2 me- 
ngenai RRT”. 

Penjelesaiani Indochina 
mendatangkan bahaja ko- 
munisme lebih dekat lagi 

|. dgn Australia. 
Sementara itu PM Australia, Ro 

bert Menzies, mengatakan pada ha 
ri Selasa di Melbourne, bahwa Aus 
tralia, A.S: dan negara-negara, lain 
nia berpendapat tak mungkin untuk 
mengelakkan komunisme jang agre 
sif terketjuali dengan djalan meng 
gunakan kekuatan- bersama jang ko 
koh, maka dari itu negara-negara ta 
«1 menggabungkan diri mendjadi sa 
tu. 

Menzies selandjutnja mengatakan, 
bahwa penjelesaian soal Indotjina 
memperluas perbatasan Selatan da 
ri komunisme dan Indotjina atau se 
tidak2nia Wietnam akan berada dita 
ngan kaum komunis dalam 2 atau 3 
tahun jad. ini sehingga mendatang 

Ikan bahaja lebih dekat lagi dengan 
2 Orang wanita jang masih 

bers2udara telah melihat sebuah ' 
Australia 

Menzies menerangkan, bahwa Alus 
tralia kini siap uhtuk menerima ke 
wadiiban2' militer, jang djelas pemba 
tasan2nja, guna menjokong SEATO 
(Organisasi Perdjandjian Asia Teng 
gara). 

Modal Be- 
Indonesia 

Memang Menjulitkar Usaha2 Pemerintah 
Indonesia — Tulis Times of Karachi 

»PERHUBUNGAN kian buruk antara kedua negara itu ada- 
lah akibat langsung dari perasaan pedih terhadap negara2 kolonial 
jang sebagian besar, tapi bukan seluruhnja telah diganti dengan 
penjerahan kedaulatan dalam ta hun 1949. Akibat jang tak dapat 
di-elakkan ialah tuntutan pengha pusan Uni 
sebagian terbesar rakjat dan didu kung 
gara itu,” demikian komentar harian 

jang disokong oleh 
oleh 32 partai politik dine- 
»Times of Karachi” dalam 

induk karangannja 16 Agustus mengenai hubungan Indonesia— 
Belanda. 

Karangan itu “dimulai dengan 
pernjataan tentang kesusahan2 keti- 
ka Indonesia memperoleh kedudu- 
kannja sebagai suatu negara pasti 
akan meninggalkan suatu gudang 
penjimpan kenangan2 pahit getiu 
jang tak dapat dilupakan. Dengan 
berlalunja tahun demi tahun perhu- 
bungan dengan negeri Belanda kian 
mendjadi lebih: buruk “dan pahit 
karena. sikap tak simpatik dari 
Belanda. Selandjutnja  dinjatakan, 
bahwa segala matjam perlindungan 

diberikan kepada kepentingan2 eko- 
nomi Belanda jang kuat dinegara 

itu. termasuk penanaman " modal 
mereka jang besar2, hak milik per- 

kebunan jang luas, usaha2  perda- 

gangan dan perindustrian, dengan 
demikian memberikan kesulitan ki- 
an besar bagi pemerintah Indonesia 
untuk mengadakan reformasi  da- 

lam sosialnja dan menjusun semua 

basis2 ekonomi, hingga dapat me- 
ladent sebaik2nja kepentingan rak- 

jat. : 

Dinjatakan selandjutnja, bahwa 
reaksi pemerintah Indonesia atas 
Denjelesaian masalah Uni ialah 
bahwa 'penjelesaian ini telah mem 
berikan- kepadanja suatu ,,keri- 
aganati “politik tapi usaha . jang 
lebih besar harus ditjapai lagi, 
ialah memperoleh kembali Irian 
Barat,” demikian komentar .,Ti- 
mes of Karachi.” (Antara) 

Pengangguran 
Di Pilipina 

Kini Mentjapai Djum- 
lah Lebih 1 Djuta 
BERDASARKAN tiatatan 6 

bulan pertama dari tahun 1954, 
pengangguran Pilipina kini telah 
naik hingga 1.232.000 orang. De 
mikian diumumkan oleh Biro 
Tjatjah Djiwa dan Statistik pada 
hari Selasa, Biro tsb. memberikan 
sebagai alasan bagi besarnja ke- 
naikan pengangguran itu kenai- 
kan djumlah penduduk, Dari 
djumlah penduduk Pilipina sebc- 
sar 21.448.000 itu, a achir 
bulan Djuni barisan buruh men- 
tjapai angka 8.276.000 orang, 
atau 38,670 dari djumlah pendu- 
duk, 

Dalam tahun 1948 djumlah bu- 
ruh adalah 7.415.776 orang. Dari 
djumlah itu 5.596.000 adalah bu- 
ruh tani. Direktur Biro tersebut 
mengatakan, bahwa sedjumlah 
3.702000 buruh tani tak dapat 
memperoleh pekerdjaan jang penuh 
disebabkan oleh sifat pekerdjaan- 
nja jang harus mengingat soal mu- 
sim. Dikatakan selandfutnja, bah- 
wa orang2 tamatan College atau 

“ 

  

  

Persendjataan 

Djerman 
Inggris-Amerika Ada- 

kan Perundingan 
Penting 

INGGERIS dan Amerika Seri- 
kat pada harj Selasa telah memu- 
lai mengadakan pembitjaraan? 
bentine tentang  persendiataan 
kembali Djerman, dilihat. dari 
sudut gagalnja komperensi Brus- 
sel. Penasehat kedutaan Amerika, 
James Perfield, pada hari jitu 
telah mengundjungi kementerian 
luar negeri Inggris, untuk menga 
dakan pembitjaraan2 tentang Sir 
Frank Roberts, jang mengikuti 
'erundingan2 Church'l - Mendes 
France tentang| Masyarakat Per. 
tehanan Erova (EDC). Baik Ame 
rika Serikat, maupun Inggris kini 
sedang herusaha untuk severa 
merdapotkan alternatif bagi 
EDC, diika parlemen  Perantjis 
tak bersedia meratifisir perdjan- 
djian itu, 

' Sementara itu Pemimpin Partai 
Sosial Demokrat Djerman Barat, 
Erich Ollenhauer, pada hari. Selasa 
memberj. petundjuk, bahwa menu- 
rut pendaptnja di Djerman Barat 
perlu diadakan pemilihan? Tagi 
apabila parlemen Perantiis menc- 
lak perdjandjian Masjarakat Perta- 
hanan Eropa. Dalam keterangannja 
kepada pers, Ollenhauer meniata- 
kan, bahwa apabila Perantjis telah 
mengambil keputusan jang demiki- 
an itu, maka pemerintah Djerman 
Barat akan menghadapi akibat? 
jang bertalian dengan suatu system 
demokrasi parlementer. 

Selandjutnja Ollenhauer menjata- 
kan, bahwa ia tjondong kepada px 
nerimaan usul2 Sovjet guna menga- 
dakan suatusMKonperens 4 negara 
mengenai Djerman, karena dengan 
itu akan terbukti, apakah Moskow 
telah memutuskan untuk menerima 
suatu penjelesaian masalah keaman- 
an Eropa jang acceptable bagi 3 
negara lainnja atau tidak. 
Tentang kemungkinan netralisasi 

Djerman, Ollenhauer menjatakan, 
bahwa apabila antara Amerika Se. 
rikat dan Sovjet Uni mungkin di- 
japai suatu persetudjuan, maka 
peranan jang akan dimainka, oleh » 
Djerman akan ditentukan oleh su- 
atu parlemen Djerman jang dipilih 
dengan bebas. (Antara-AFP), 

  

jang belum mentjapai tingkatan da- 
lam pendidikan tersebut merupa: 
kan bagia, jang besar dari orang2 
jang mentjari pekerdjaan. 

(Antara-AFP), 
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:sen. Satu penipuan jang unik betul! 

Kerugian Lk. Rp 100.000 

ira 1 ae 

Sena | par diayatan Viataram dalam tem- 

|. Dalam keadaan bingung truk lalu 
| Cihentikan. Baik sopir. maupun pem 

“ bantunja mentjoba. melepaskan aan 
-hangwagen. tadi dari truk tsb., teta 

— Jongan seperlunja- Kira2 setengtih 
:djam lebih, maka api tadi dapat di 

“ditanggung oleh assuransi. 

| Djam 06.10 Pembati 
| Orkes gesek: 06.45 Be 

' Kesenian Djawa Timur: 0 

   Y. 

Mengetahui keadaan 
P. kemudian menawar 

an aan ena merobek 
ungkusan Kertas jang. | 

ii “Kain batik dan badiu Jan 
mang masih b: 
disertai kata2, bahwa. kain 
han badju itu akan didjual 
harga murah, jaitu Rp. 3 
monah jang kepingin n 

    
   

     

   
    
    

en 

  

    

   

ata2 jang 
luarkan “PP. Tawaran Rp. 25,— 

“ditolak oleh P. dan kemudian kain 
a P.-pi | 

jang 
lumajan, maka bungkusan tadi sege 

       

tadi dibeli Rp. 27,50. Kar 
kir2 sudah mendapat djum 

  

ra diberikan pada S. Setelah mer 
rima uang tsb., kemudian P. dengan 
naik betjak meninggalkan pasar me| 
nudju ke Kalibaru, Karena ingin me 
ngetahui isinja bungkusan tadi, ma 
ka S. segera: membukanja. Tetapi 
alangkah. kagetnja, ketik n 
tihui, bahwa jang diundjukkan, Bi 
trdi hanja robekan dari kain2 batik 
dan badju dengan daun pisang. S. 
lalu bertriak-triak minta tolong un 
tuk menghentikan pengendara be 
tiak tadi dan menangkap pendjahat 
r.a. Dalam keadaan sedikit paniek, 
orang? lalu mentjoba ara pen 
diahat tadi jang menudju ke Timur 
terus ke  Kalibaru-barat.  Didjalan 
ini dua orang reserse jang mende 
ngarkan pula triakZan tadi, segera 
ikut menguber pendjahat tsb. jang 
achirnja dapat ditangkap dan ke- 
mudian digiring ke kantor Polisi Sek 
si IT untuk membikin perhitungan le 
bih djauh. Keterangan selandjutnja 
mengatakan, bahwa robekan2 kain 
tadi adalah asal dari sebuah oto (se 
matjam kutang) jang dapat dibelinja 
oleh pendjahat tsb. dengan harga 25 

  

Truk Terbakar 
re Habis FS 
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: ee Ik 
Pada Djawa Auto Rally DENGAN peraturan jg lebih 

"rapi ig diawasi oleh IMS Sema- 
3. tang dgn dibantu Polisi Lalu Lin- | 
Se|tas untuk menjambut kedatangan 
11954, maka hari Selasa tg. 24 

Djawa Auto Rally 

6.01 untuk 
    

  

Tian telah melewati garis finish 
dipasang dimuka Kota Pradja 
marang dan mendapat perhati- 

an besar dari chalajak ramai. 
Tampak dgn tegas dari  wadjah 
para peserta, bahwa mereka sa- 
NP letih. Dari djumlah $8 mo- 

jg datang hanja 57 Noni, D3 
mana antaranja mend ra- 

a kerusakan2 jg tidak berarti. 
Kemarin malam pada djam 04.01 
rombongan mobil rally tadi be- 
Tanaka embali ke Djakarta un- 

tuk melalui djarak gs terachir gu- 
na mentjapai djarak rally seba- 
injak 2500 km. Siapa ig berun- 
'tung mentjapai dan merebut ke- 

ma
 

    

menangan dari pada rally tadi, 
| sedikit hari lagi akan diberitakan. 

Kalau dibanding dengan kedata- 
ngan mobil2 pada hari Minggu jbl. 

“di Semarang, ternjata kedatangan 
mereka kali ini ada lebih teratur no- 
.mer startnja dan menurut tjatatan 
jang berturut-turut masuk digaris fi 
dish sbb.:-15-25:3, 4. 7, 8.:05710: 11: 
142, 13, 14, 16,17, 18, 19, 20 (mobil 
| no“ini AB 909) Spatbord mobil terse 
but bag. kanan telah rusak sedikit 

|jang menurut keterangan — ,,bertjiu- 
man” dengan sebuah truk), 21, 22. 

(23, 24) 255 26128, 315 335734. IG 
(mobil no. 36 ini adalah Chevrolet 
Corvet. Lampu bag. kanan” telah 
mendapat kerusakan karena mener- 

djang seorang pendjual beras di Tem 
pel — Surabaja. Mobil ini ialah se 
buah mobil jang istimewa bentuknja. 
Pandjangnja kira2 3 m, dan tinggi- 
nja hanja 1 m. Dapat ditempati oleh 
2 orang. Warnanja kuning telor dan   

   

““ 2 

  

po jang 

pi tidak berhasil, sedangkan sdr. 
Maktub mendapat luka2 kebakaran 
jang kemudian dikirim ke RSUP Se 
marang. Api dalam tempo jang sing 
kat mendjalar.pula ditempat truk jg. 
terisi ban mobil sebanjak 69 buah. 
Alat pemadam dengan segera datang 
ditempat tadi untuk memberi perto 

padamkan, 
wa trik tsb 

gian jang : 
itu jang ditaksir ada Ik. Rp. 100000 

  

       

    

SIARAN RRI. .I. TRITUNGGAL. 

| Semarang, 27 Agusuts 1954: 

  

Djam 66.1 

lia: 14.00 Hiburan siang: 17.05 Ta- 

    
   

  

         

  

    

  

   
    

     

man Pe 517.40 Buluh Perindu:| 
18.15 Njanjian Duet: 18.30 Hidang- | 
an O.G. Al Widad: 19.30 Langgam 
dan Krontjong, 20.45 Djaunari dan 
Mudjiwarti, 21.15 Hidangan Suara 

- Nusantara: 22.20 Irama Menghias 
Malam, 23.00 Tutup. A1 

   
   

ma Sainva: 
1203 Suara 

   

   
  

Pilihan Pendengar, 
biola, 21.20 Tr: 
lero olek R.O. 

    

     

  

    

    

“Jogjakarta, 2 

4n Arab: 07.15 Rumba 

sik Cole Porter, 13.10 Pus 

  

Ringan: 13.50 Rajuan Padang Pasir, | 
17.49 Da | 

n ni, .30 Peladja- | 
ran njanji: 19.40 Hidangas Kwintet | 

Harry: 20.15 Gesekan biola: 20.30 | 
.Krontjong dan Langgam: 2115| | 

. Obrolan pak Besut: 21.30 Dagelan | 
“ «Mataram: 22.10 Degelan 

17.00 Taman Kepanduan: 
ri Film Hindustani: 18. 

jam 6615 Pengadjian: 06.40 Or| 
kes Hawaiian Teruna: 13.05 Njanji- | 
an S. Abdullah: 13.40 Instrumenta- | 

4 Djawa Te-| 
Djawa, 19.30). 

20.30 Pee 4: 
a Tango dan Bo-|- 

22.15 Sandiwara 

Mataram | | 

diseluruh Indonesia (mungkin seluruh 
Asia) hanja ada sebuah, karena din 

dingnja terbikin dari plastic jang te- 
balnja Ik. 5 mm. Kabarnja mobil in: 

“ waktu mulai start di Djakarta gedis 

kawilifisir (tidak disahkan) disebab- 
kan memakai mesin2 jang lain dari 
pada jang lainnja. Sekalipun-demiki 
an, pengendara mobil tadi jakin, 
bahwa pernjataan tidak sah itu achir 
nia tentu ditjabut, mengingat bahwa 
didalam surat pendaftara, pun dise 
but merk mobil tersebut). Selandjut 
nja jang masuk ialah nomer 37, 38. 
39, 40, 41, 42, 43, 47, 43, 38 SE 
$21153, S5,:56,437,1 58, 59, 6065 
63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 49. 
Mobil terachir ini mendapat kerusak 
an mesin. Ketjelakaan? lainnja tidak 

- kterdjadi. « 
Sebelum para peserta masuk garis 

finish tadi, lebih dahulu diadakan 
|testing ketjepatan dan “ketangkasan 
membelok didjalan tikungan 
naik. Testing ini dilakukan dengan 
alati2 otomatis didjalan tikungan 
Tjandibaru (diatas Rumah Sakit Ma 

ta) jang membelok kedjurusan  dja- 
|lan dimuka Hotel Belleveu Sema- 
rang. 6 

TENGGELAM DALA 
: SUMUR. : 
Dengan tidak diketahui asal mu 

|lanja, seorang pemuda bernama 
1. telah terdengur dan tenggelam 
dalam : sumur dirumahnja sendiri 
di. Kauman Kaliwungu, pada tgl 
23 Agustus jbl. Kedjadian ini ba: 
ru diketahui, ketika seorang kai 
wannja hendak. mengambil air 
dari sumur itu, dan dilihat kaki- 
nja korban terapung2 diatas air: 
Pertolongan mengangkat korban 
segera diberikan. Peristiwa itu ter 
djadi kira2 pada djam 10 pagi 

masih belum sadar dari pingsan: 
nia. G 

'IKERETA API TJEPAT SURA: 
BAJA — SEMARANG TER- 

BAKAR. ) 
Keretaapi tjepat Semarang — 

'Surabaja hari Senin sampai Tjer- 
me telah terbakar bagian atap ger 
bong penumpangnja CL. 5050 se- 
hingga terlambat 40 menit sampai 
di $ ja — Pasarturi. Dalam 
peristiwa itu tidak terdjadi ketje- 
lakaan manusia dan dalam seben 
tar waktu sadja api telah dapat 
dipadamkan. 24 

: kehidupan manusia !   Pesta tai 
0 “Haa 

» 

Mandjutan), 23,30 Tutup.   

KUDUS 

Sebagai hasil dari pada periom 

ekor jang didapatkan dalam Io- 

hutan dimenangkan oleh Desa 

tumbuh2an  bengok meliputi sa- 

tertjatat olen  Djwt. 

54 sbb.: Typhus abd. sisa ming- 
gu jg lampau 48 orang mendjadi   
ninggal. Tiga orang penderita ba 

2 ru antaranja datang dari Unga- 
jang 

idan hingga djam 5 sore korban: 

  

  

svara dan warna menjegarkan dan memperkaja 

tjat PAR mempunjai pelbagai ragam wama jang segar 
#jat PAK memperkaja kehidupan ! 

PA.REGNAULT'S PABERIK2TJAT,TINTA DAN KALENG 

   

   
    

   

    

    

KESUDAHAN PERLOMBAAN 
MEMBRANTAS HAMA, PEM-| 

k BERYIHAN SALURAN DAN 
MENANAM POHON 

. KELAPA. 

baan membrantas hama, membe 
1 Jsihkan saluran2 dan menanam .9 “ 2 

hon kelapa jang diadakan pad 
tg. 17/8 didaerah Kabupaten Ku- miplaha KG 
dus, setelah diteliti oleh djuri te- , 
lah berhasil diumumkan -para pe: 
menangnja. KN 

Dalam . perlombaan membran-. 
tas hama tikus 
setjara gropjokan sebanjak 22.132 

3 

  
bang2 disawah petegalan dll. Pe- 
menang No. 1 adalah Desa Un- 
daan Lor, 2 Larikredjo. 

Perlombaan membrantas babi 

Gondoharum. $ 
Dalam gerakan. membrantas : 

wah seluas 7.900 m2. Jang dime- 
nangkan oleh Desa Undaan Lor 
dan Djetiskapuan - jang ' dapat 
menggondol hadiah nomor 1 dan 

“ Pembersihan hama kemladean 
berhasil membrantas 11.136 ba- 
tang kemladean jang merusak po 
hon2an dan sebagai pemenang 
nomor 1 sampai 5S ialah Desa| 
Lau, Ngembalkulon, Rahtawu, 
Karangbener dan Djatiwetan. 

Dalam lapangan pembersihan 
saluran2 berhasil membersihkan: 
dan memperdalam saluran sepan- 
djang 63.282 meter jang dime- 
nangkan oleh 5 desa jang bertu- 
rut2 mendapat hadiah nomor 1' 
sampai 5 ialah: Desa Honggoso- 
tjo, Kedungdowo, Sidorekso, Der 
salam dan Undaan Kidul. 

Dan dalam gerakan menanam | 
pohon kelapa hadiah pertama di- 
dapatkan oleh Desa Medjobo, 2 
Hadiwarno dan 3 Undaan Lor. ' 

dapat ditangkap 2 

               

   

   

       

    

   
   

  

      

        

     

uenteriaf 
ipi “telah: 

  

lih oleh sidang pie- 
akilan Rakjat Deng 

L 'usaha ng-rojong dapat 
membangun sebuah gedung Balai 

Rakjat dengan beaja sebesar Rp. 1 
134,50, . mendirikan dan. me:nper- 

baiki pasar, membikin . djembatar 
baru 8 buah, memperluas djalan “de: 
sa djarak 1Y4 km. dan dilcoaskan 
mendjadi 4 meter. Sementara itu 
masjarakat tani didesa itu telaii me- 
mindahkan saluran pengairan. .pan- 
djang 1080 meter dengan maksud 

     

  

    
memperbesar produksi" pertanian. 
Banjaknja djiwa penduduk. 1768 ter-   
diri darj 49: somah. PB 
berdjalan dengan pesat, “anak-anak 
'umur 6 tahun keatas semua sudah 
masuk sekolah rakjat. i 

|. HASIL TANAMAN PADI 
|. MENGGEMBI!IRAKAN. , 

Dalam pertemuan bertempat di' 
BPMD Among Tani  Kutoardjo 
dengan anggauta Dewan Pereko- 
'nomian -daerah Kedu, Sumarto 
kepala Djawatan Pertanian Rak- 
iat kabupaten Purworedjo antara! 
lain menerangkan, bahwa pada 
tahun 1954 pertanian didaerahnja 
telah mendapat kemadjuan. Ka- 
lau tahun 1953 tanaman padi ha 
nja 49.000 ha, maka dalam tahun 
ini bertambah banjak  mendjadi" 
49.944 ha, padi gogo 580 ha men   Perlombaan tsb. mentjapai- tana- 

man pohon kelapa sebanjak 2.236 
batang. (Antara) F : 

1 

  

ASRAMA PELADJAR2 PUTRI. 

djadi 605 ha, tanaman lombok 
800. sekarang 918 ha, sedang ha- 
ma padi boleh dikatakan tidak 
seberapa banjuknia. 1 ha sawah: 

- menghasilkan 97 kwintal padi 
.dienis sempol. 

Dalam konperensi Muhammadi MAGELANG 
iah di Pringapus jang meliputi se 
luruh Kursemaban Semarang telah 
“diputuskan memperkuat usaha Dr 
R. Paryana Suryadipura, Ketua 
Dewan Pmpinan Propinsi Masju 
mi Djawa-Tengah, untuk membi- 
kin sebuah sekolah jang setingkat 
Iyceom annex asrama bagi para 
peladjar putri. Lebih landjut dida 
pat keterangan, bahwa sekolah ter 
sebut ditudjukan kepada puteri? 
para pemimpin dan orang2 terke 
muka jang berhubungan dengan 
kedudukan dan tugasnja selalu 
harus berpindah tempat, sedang 
pendid kan didasarkan atas Aga" 
ma Islam. Beaja untuk pembikin- 
an sekolah/asrama tersebut diren 
tianakan Ik. lima djuta rupiah. 
Kin' telah didavat sebidang tanah 
'ang luas di Tjandi Baru Sema- 

PEMBANGUNAN RUMAH SE 
TJARA GOTONG ROJONG 
Pembangunan rumah2  pendu- 
duk setjara anne rojong seperti 
apa jang sudah ddjalankan dide- 
sa Torongredjo, katjamatan Batu, 
kabupaten Malang, kini mulai di 
tsontoh didesa Kupen, katjamatan 
Pringsurat, Temanggung. Rumah2 
'ang semula pager gedek, seka- 
rang diganti dengan pager batu. 
Beaja dipikul oleh rakjat setjara 
3otong rojong dengan melalui per 
sumpulan koperasi desa. Selain 
tu tanah pekarangan teratur rapi, 

mua kendaraan bermotor dapat, 
mslaluinja. Pendjaga keamanan 
iisamping pamong desa, O.-P.R.: 
memegang perinan penting. 

rang- " JIR EBON : BE 

KEADAAN PENJAKIT 

Keadaan penjiakit menular jang 
| Kesehatan 

Kota dari tgl. 8 ssd 14 Agustus 

Sl orang penderita, 13 orang an 
taranja sembuh dan 2 orang me- 

ran, Kendal dan Tegal. Paraty- 
phus A dari sisa 10 orang men-' 
djadi 14 orang penderita, tapi 7 
»rang antaranja dapat sembuh: 
Paratyphus B tetap diderita oleh 
3 orang, dimana ? orang antara- 
nja dapat sembuh: Diphtherie da 
ri seorang penderita mendjadi 2 
orang. Seorang antaranja mening 
gal: Penjakit lumpuh dari sisa 7 
orang mendjadi 10 orang, tetapi 
7 orang antaranja dapat sembuh. 
Tambahan 3 orang tadi masing2 | 
dari Semarang, Kendal dan Unga 
ran. - 

ROKOK PENGGANTI 
»COMMODORE” ? 

Kini paberik rokok BAT- teiah 
mengeluarkan produksi rokok putih 
baru dengan nama ..Lancer”. Rokok | 
itu terbikin dari tjampura, temba- 
kau2 Virginia Indonesia dengan Vir 
ginia dari Inggris dan ' Amerika 
Banderol dari setiap pak rokok itu 
seharga Rp. 2,25. Mungkin sekat: 
rokok produksi baru itu adalah se: 
bagai pengganti. dari rokok2 putih 
Commodore, Wembley dil. jang k:- 
ni tidak dibikin lagi. 

APOTHEEK PETANG HARI. 

Hari ini Apothsek Koo Hwie: Pe 
kodjan 99 dan Bima di Dil. Sete 
ran, dibuka hingga djam 20.00. 

|tang2 film Malaya 

| #Indonesia disingkat PUSPA, jang 

“PANIIYA PEMBENTUKAN - 
SEKOLAH. Pp 

Atas inisiatip DPRDS Kabupa: 
ten Tjirebon, kini telah terbentuk 
Panitya Pembentukan Sekolah 
dan Panitya pemindahan pendu- 
duk desa Bungko, jang masing2 
diketuai oleh Sudjana dan Suat-! 
ma dari DPD Kab. Tjirebex 
Panitya Pembentukan - Sekolah 
berusaha akar - mendirikan 
dung2 Sekolah Rakjat k 
mungkin, untuk mengatasi kekura 
ngan gedung2 itu diwilajah Kabu 
aten  Tjirebon. Panitya “desa 
ungko berusaha untuk menjela- 

.matkan penduduk desa tsb. jang 
letaknja ditepi pantai, dari bahaja 

| malaria. Masing2 panitya sampai 
|kini telah mentjatat uang sumba- 
ngan dari masjarakat sebesar Rp. 
15.700,— dan Rp. 17210.— 

BERITA2 SINGKAT. 
— Dengan mendapat perhatian 

malam Minggu dan Senen jl. bin- 
Osman Gu- 

|manti dan Mala Rutina telah 
 mempertundjukkan tari2-annja di 
Paradise Theater Tjirebon. Per- 
tundjukan didahului dengan pe- 
|mutaran film ,,Nafsu”, dalam 
mana Osman Gumanti ikut ber- 
main. Selama di Tjirebon, kedua 
ipenari itu mengundjungi pula 
objek2 tamasja jang terkenal di 
daerah Kabupaten Kuningan. 

— Pertandingan sepakbola be- 
sar jang berlangsung di Stadion 
Tjirebon pada Saptu dan Minggu 
sore jl. telah berachir sbb.: Kes. 
Persib (Bandung) — Kes. PSIT 
(Tjirebon) 2—0 untuk Persib. 
Hari kedua Kes. Persib menang 

Magi dengan angka 3—0 melawan 
sebuah kesebelasan dari Tjirebon. 
— Baru2 ini dikota. Tiirebon 

hama Persatuan Usaha Pedioang 

diketuai oleh Sutrisno B.$. Orga- 
nisasi PUSPA terdiri dari gabu   

    L Data 

Semarang. 
dan AGEN-AGEN diseluruh tem 
pat. : | 

ngan 9 organisasi2 di Tjirebon, 
jang  bekerdja dalam  Japangan 
sosial dan ekonomi, serta menjs 
lenggarakan usaha2 pembangunan 
negara, dan lain2, 

  

Permuda Kembali 
SETELAH BERSALIN 40 HARI | 
Seluruh tubuh berasa lebih ring-| 

Ikas dan enteng,  tjahaja 
(kelihatan lebih muda dan gembi- 

muka 

ra, kesehatan -bertambah2, “dan 
anak jang mungil itu mendjadi 
montok dan sehat betul. Semua 
ni Njonja dapat membuktikan, 
setelah Njonja minum: 

— DJAMU 
HABIS BERSALIN 

KELUARAN 
“ NJONJA MENEER 
Pn     

NATA nana 

LA 
L: DEMAK 129 TILP: 611 

SEMARANG: 5 

Toko Pedamaran 90, Telp. 900 

    

     

   
   

    

    
   

    

.Isendjata. dari Semarang kini 

djalan2 desa dilebarkan hingga se | 

ge- | 
sebanjak 

  

ILabir Baji Kembar 3 

maka Am'din mempunjai 7 anak 
(diantaranja 1 laki2). 

Dapat dikabarkan, bahwa pada 
saat dilahirkan baji pertama beratn,a 
1,85 kg. Baji kedua lahir 7 menit | 
'kemudian dan beratnia 1.95 kg. 
.Sang ajah mengira bihwa ia menda 
pat kembar 2 baji, tapi 1S menit ke 
mudian ia dikedjutkan oleh berita, 
bahwa baji no. 3 lahir dan beratnia | 
"Dika 5 1 

Dalam waktu 4 hari lagi ibu baji2 
jitu sudah diperbolehkan meninggal 

tara waktu, mungkin 2 bulan, baji 
itu akan dirawat dulu dalam rumah 
sakit tsb. (Antara). 

WONOSOBO 
PERUSAHAAN KULIT. | 

Sebanjak 25 bekas pedjuang ber- 
: telah 

.mendjalankan latihan kerdja selama 
6. bulan pada Perusahaan Pemasa- 
“kan Kulit di Wonosobo. Perusaha- 
jan tersebut didirikan “sedjak. tahun 
1952 oleh. perwakilan BRN Kedu 

| dengan - modal Rp. 260.000.—. Te- 
naga pekerdja ada 13 orang bekas 

pedjuang dan produksi. tiap2 -bulan 
antara 153 sampai 2 ton kulit jang 
sudah dimasak. Pesanan tidak. sedi- 

kit dari pelbagai tempat di pulau 
Djawa, tapi disebabkan. kekurangah 
modal, .pasarnja baru “terbatas di 
Djawa Tengah. . Tambahan . modal 
tersebut dimaksudkan -buat membe- 
Ii persediaan kulit mentah, misalnia 
kulit kambing, kerbau dan sapi. Ka 
barnja kini sedang diusahakan oleh 
pihak jang bersangkutan agar pc- 
merintah memberikan tambaha, m6 
dal setjara kredit dan akan dikem- 
balikan menurut sjarat2 jang sudan 
ditentukan. $ : Y 1 

MEMBANGUN KEBUN TEH. 
Kebun teh Tambi, Bedakah dah 

Tandjungsari, kabupaten Wonosebe 
bekas milik asing iang sudah habi 
kontraknja, kini telah diurus ole 
N.V. Sindoro Sumbing dengan me 
pergunakan 60 pegawaj dan 126 
pekerdja bekas buruh PPN. 
“Menurut keterangan, kebun teh 
tersebut sedjak 3 tahun jang lalu te- 

  

  

   
DIRUMAH sakit Advent Ban- 

dung telah dilahirkan baji kembar 

3 orang, semua perempuan. Ke-| 
kiakaran Teu terdjadi tengah hari | 

Keadaan ibu dan ketiga bajinia | 
" Jadalah sehat. Nama ajahnja ialah | 
“JjAmidin Sambudi pegawai P.T T., | 

cg. (sedang ibunja ialah Rukiah- De-| 
““ ngan lahirnja 3 baji kembar ia, 

ggal | kita rampas atau dibawa oleh mere 
ikan rumah sakit, tapi untuk semen | 

berwadjib, pendapatan perampokan/ 

| bolan. Moril setiap gerombolan me- 

  

   

   

  

   
   
     

nja, 

ngan djalan 

Tengah jang hanja terdapat 
oleh kita dan tidak 'membah 

Akibat dari tekanan militer terha 
| dap gerombolan2 tadi jang berkedok 
D.I. menjebabkan mereka menderita 
kekalahan jang besar. Tidak sedikit 
'gerombolan jang mati. tertembak, 
hilang dan menjerah, matjam2 sen- 
djata seperti mortier, bren-gun dls. 

'ka menjerah. Tekanan ekonomi jang 
| mereka derita seperti tidak masuk- 

| uang padjak jang mereka tarik dari 
penduduk, akibat blokade dari jang 

perampasan sangat kurang dan pen 
deritaan rakjat, karena tak dapat me 
ngerdjakan sawahnja jang senantiasa 

diganggu dan beradanja mereka di- 
daerah minus (pegunungan) memba 
wa akibat timbulnja kegelisahan di 
dalam kalangan gerombolan D.I. Per 

IV Diawa Tengah. Selandjutnja 

  petjahan/pertentangan makin hebat 

disebabkan kurang makan, hingga 
tidak mengindahkan perintah2 dari 
pemimpin2 mereka. Banjak pula jg. 

menjerahkan diri dengan atau zonder 

sendjata atau meninggalkar gerom 

rosot dan kesehatannja terganggu. 
Perpetjahan dikalangan gerombolan 
D.I. pun disebabkap pula dari peng- 
akuan mereka sebagai ,.pemimpin” 
jang mempunjai faham atau tudjuan 
sendiri2. 

Putjuk pimpinan gerom- 
bolan tidak bersatu. 

Untuk mengetahui lebih  djelas 

soal tsb. diatas, lebih djauh dikemu- 
kakan, bahwa untuk Djateng ,,pemim 

pin tertinggi” atau ,,putjuk pimpi- 
nan” dari gerombolan D.I. jalah se 
orang jang bernama Munghni dan wa 
kilnja A.G. Ismail. Kedua orang ini 
dari ,,putjuk pimpinan” sudah tidak 

bersatu dan kedudukannja pup ter- 
pisah djauh satu sama lainnja. Se- 
bab2nja ialah bahwa A.G. Ismail ti 
dak dapat membenarkan tindakan? 
Mughni jang melakukan terror, ram 
pok dlls. jang untuk ini ia mempu 
njai gerombolan sendiri jang chusus 

mengangkuti hatsil2 tersebut jang ke 
mudian -dipergunakan untuk kepen- 
tingan diri sendiri. ' ALG. Ismail   lah dibangun kembali dengan beaja 

sebesar Rp. 315 djuta. 
“Dalam penindjauan residen Kedu 

dji baru2 ini pabrik teh tsb. 
dj Tandjungsari telah — mendapat 
'kundjungan dan disaksikan keadaan ! 
imesin2 jang baru sadja dibeli untuk 
Nengge 1 tenaga air. Pada 

| um | pabrik teh jang diusan-- 
|kan dengan modal nasional itu, da- 
pat berlangsung asal sadja ada kcr- 
dja sama antara pihak pengurus de- 
ngan para pekerdja. Kabarnja sam- 
pai sekarang ini pekerdja2 pada pcr 
kebunan teh tersebut belum pernah 
berselisihan dengan pihak pengusa- 
ha. : 

ShLaTigA 

   

   

  

PERBAIKAN KAMPUNG. 
Dalam sidang pleno D.P.R. Kota 

Salatiga jang terachir antara lain te   
telah dibentuk organisasi dengan | 

lah diambil keputusar untuk segera 
melaksanakan perbaikan kampung 

di Magnunsari dan Benojo, menge- 
»nai pembikinan djalan2 baru.. Menu 
rut rentjana T dan II di Mangunsari 
takan idbikin 2 djalan baru masing2 
pandjang 350 meter dan lebar 3 me- 

“ter, sedang perbaikan di Benojo me 
rupakan memperpandjang djalan ba 
ru jang telah ada sampai di djalan 

jang besar dari penonton, pada Pertiga jang menudju ke Tjanden pan 
djang Ik. 700 meter dan perbaikan 
djalan di complex perumahan rakjat 
jang telah dibikin. Menurut rentja 
na perbaikas kampung itu akan me 
makan beaja Rp. 160.000,—- 

COIFFEUR 
HH    

   IT 
— BODJONG 56 A- SEMARANG 

Baik 

Murah 
Bersih 

1007, SERVICE 
MEEKRRAKA KAKEK RR An, 

  MP PEP rpnpagan 

LA AN 

Untuk : JAPONNEN, - STRAP- 
LESS, BUSTEHOUDERS, COR- 
Pn BADCOSTUMS de- 

ngan pasvorm j 
Datanglah di: aya 

Maisoo ,,WILLY« 
Randusari 21 — Se Es) 

TANGGUNG MEMUASKAN. 
Sa AL IA AA AA 

NKAANEKEEEEK EK KAKAK KEK 

KN 

DITUTUP ! 
Hari KEMIS tg. 26 Agustus '54 
sampai dengan 30 Agustus '54 
Radio SAMPOERNA 

Gang Pinggir 140 Telp. 892 Smg. 
XIBUKA pula Hari SELASA 
tg. 31-8-”54. seperti. biasa,     

F . 
AINI ANN 

Kaum Wanita! 

ingin merebut kedudukan Mughni: 
karena gerombolannja berada ber- 
djauhan dengan Mughni maka Isma 
il mudah mentjari pengaruh dan 
memberi perintah2 atas nama sendi 
ri. Ismail pun tdak sepaham dan ti 

dak mengakui adanja pembantu2nja 

Mughni, seperti Sutikwo sekertaris 
nja. Mughni dan adjudannja Mughni 
S. Sastroredjo jang menentukan pe 
ngatjauan. Ismail tidak 'mempunjai 
tempat jang tertentu. Ia selalu mo- 
bil dan mengetahui pula, bahwa 
Mughni tidak puas terhadap tindakan 

nja. Dalam hubungan ini ia pernah 
menerima. ultimatum akan digempur | 
kalau ia tidak tunduk kepada perin   tah2 Mughni. Untuk menghindari 
clash antara mereka dengan mereka, 
Ismail dengar, gerombolannja terpak 
sa berdjalan terus sambil menanam ! 
pengaruhnja disana-sini dengan me ' 

lakukan terror untuk mendapatkan | 
djaminap makan. 

Empat serangkai dalam 
gerombolan petjah. | 

Orang jang terpenting dalam ge- 

rombolan D.I. sesudah 2 orang tsb ' 
diatas tadi, ialah Kjai- Zuchdi. Ia! 
sebagai achli hukum dan wakil ke' 
tua "MPKW 11”, jaitu Madjelis Per 
djuangan Komandemen Wilajah 11 
di Djateng. Kjat Zuchdi dibantu 
oleh Suradji sebagai sekertaris dan 
redakturnia dan ialah mendjadi pro 
motor dari pemberontakan ex Bn. 
426, sedangkan sebelum pemberon- 
takan dilakukan oleh Bn. 426, Su- 
radji telah berada ditengah2  Bn. 
426. Menilik pentingnja functie Kjai 
Zuchdi dan Suradji untuk gerombo 
lan D.L., maka sudah sewadjarnja 
kalau ke empat orang tadi mendja 
di satu, baik tempat maupun paham 
dan tudjuannja, sehingga  merupa- 

kan "empat serangkai” atau “rjatur 
tungga?P” dim putjuk pimpinan dari 
gerombolan D.I. Tetapi kenjata Yu 
nja tidak demikian. Kjahi Zuchdi ber 
sama Suradii berada sangat  djauh 
dgn. Mughni dan Ismail. Kalau ber- 
ada disekitar daerah Brebes, sedang 
tam Ismail  mobiel didaerah Purwo 
kerto, maka Kjai Zuchdi bersama Su 

radji berada disekitar G. Prau, di 
mana Kjai Zuchdi menemui adjalnja 
jang sungguh tragis, jaitu mati kela 

paran atau kedinginan. Hal ini 
umum telah mengetahui, begitu pula 
tentang Suradji jang telah mati ter 
tembak sewakiu diadakan gerakan 
pembersihan oleh pasukan kits. 

Pokok pangkal perpetjahan. 

Pokok pangkal perpetiahan an- 
tara keempat orang tsb. disebab- 
ikan: 1. Kjai Zuchdi dan Suradji 
sesuai dengan ' functienja sebagai 
achli hukum diserahi oleh Mugh- 
ni getahui atau memimpin 

Sat mala kedificasi hukum”. 
'2. Setelah sekian lama dengan 

seksama Kjai Zuchdi mempeladja 
ri hukum negara R.I. dan hukum 
nia mereka sendiri, jaitu jang me 
reka namakan ,,Negara Islam In- 
donesia”, maka insjaflah ja bah- 
wa hukumnja mereka sendiri, ja- 
Itu 29 mereka namakan 
“NI. "3 i sama Te aa 

t dipertanggung djawabkan, 
baik didunia maupun di achirat. 
Ia terbuka hatinja, mempunjai ke 
tetapan hati untuk menginsiafkan 
hal tsb. kepada Mughni dan lain- 
nja pemimpin dalam suatu rapat, 
bahwa tjita2 mereka dapat tertja- 
pai melalui parlemen dari Nega- 

ga en ain Tama ang mer jalankan hi a 

ni adalah salah sekali. 
3. Didalam rapat tsb. telah ter- 

djadi perdebatan sengit antara 
pro dan contra, sehingga makin 
Tega pertentangannja, dima- 
na Mughni tidak sefaham dengan 
'Zuchdi dan mengantjam akan     membunuh Kjai Zuchdi dan Su- 

Perebutan Kedudukan Dan Harta ' Dikalangan | Pimpinan 
D.I. Djawa Tengah Meradjalela 

Keterangan Resmi Djurubitjara Divisi Diponegoro 
MENURUT KENJATAAN, ditanah air kita ini pada umumnja dan di Djawa Tengah chusus 
hingga kini masih terdapat daerah2 jang keamanannja terganggu jang ditimbulkan oleh ber- 

(aneka ragam gerombolan, sebagai pengganggu. keamanan dan ketenteraman dalam neg 1 
MEA ejanakik ikeuntungan bagi diri sendiri atau gerombolannja sendiri (memantjing ikan dida-s 
lam air keruh), gerombolan ita menginginkan kedudukan jang tinggi dan hidup jang mewah de- 

jalan akan merobohkan Negara R.I. sebagaimana jang ditempuh oleh Kartosuw:rjo 
ngan berkedok DI, berupa gerom bolan gangster perampok dill.nja. Demikian ang 
'ers TT IV kepada kita dalam tindjauannja mengenai masaalah keamanan didalam wilajah Texr. 

dinjatakan, walaupun achir2 ini keadaan gerombolan 
dibe berapa kompleks jang tertentu sadja dalam posisi jang 
ajak an Negara, namun mereka itu merupakan suatu gedjala jang ma- 

“sih perlu mendapat perhatian baik dari jang berwadjib maupun rakjat seluruhnja. Dalam usahanja 
untuk mengembalikan keamanan dan ketenteraman, hingga kini apa jang dilaksanakan oleh jang 
berwadjib beserta rakjatnja, telah mentjapai hatsil jang sungguh memuaskan, sekalipun belum da- 
pat diwudjudkan suatu keamanan dalam arti jang luas dan sesungguhnja. 

radji, karena dianggap sebagai 
penghianat. Achirnja kedua orang 
itu melarikan diri sampai kedja- 
dian seperti tsb. diatas. 

Pertentangan antara ' Mughdi 
dan S. Subechi jang mengaku diri 
nja Resimen 12” dan kepala2 ge 
rombolan  bawahannja  ditutur- 
kan sbb.: 

1. Si Sobechi tahu, bahwa 
Mughni hidupnja mewah dan ser 
ba lux, sedangkan ia berserta ge- 
rombolannja selalu menderita. La 
gi pula Mughni sbg. pemimpin 
gerombolan belum pernah menin 
diau gerombolannja. 2. Mengi- 
ngat hal tsb., maka hasil dari pe 
rampokan dis. jang dilantjarkan 
oleh Sobechi cs. tdak ada jang 
diatorkan kepada Mughni, walau 
pun hanja sebagian sadja, karena 
untuk mentjukupi kebutuhan ge 
rombolan Sobechi sendiri. 3. Pe 
ringatan2 dari. Mughni tidak ada 
jang dilaksanakan, karena Sobe 
chi tahu, bahwa hal itu tentu ha 
nia untuk kepentingannja Mugh 
ni sadia. 4. Peringatan2 maupun 
antiaman dari Mughni kepada So 
bechi karena hal2 tsb. tidak per 
nah dh'raukan, djustru ia meme 
rintahkan, agar ' gerombolannia 
sendiri awas dan siav sedia 
gerombolan pengawalnja . Mughni. 

Pertentanganr Sobechi dgn. 
kepala2 gerombolan. 

Pertentangan Sobechi dengan 
kepala2. gerombolan  bawahannja 
dikatakan, bahwa akibat dari ba- 
njak kurangnja anggauta gerom- 
bolan jang mengaku dirinja ,,Re- 
simen 12”, maka seorang kepala 
gerombolan, dari pasukan jang me 
reka namakan ,,Bn. 122”. Mudia- 
mil diturunkan 'pangkatnja kedu- 
dukannja dan hanja diserahi me- 
mimpin suatu pasukan jang lebih 
ketjil dari-pada semula. Sendiri- 
nia Mudjamil mendiadi sakit ha 
tinja dan melepaskan diri dari 
Sobechi. Wakil Sobechi nama Mu 
nawar adalah figuur jang tak di- 
kehendaki oleh kevala2 gerombo- 
lan bawahannja Sobechi, karena 
dipandang tak tjakap, tapi kedu- 
dukannja lebih tinggi dari pada 
mereka. 

sResimen 22”, 
Mengenai ,.Resimen . 22” jang 

dipbimnimn oleh Masduki ditutur- 
kan sbb: 

F33 

  

thd. 

  

negeri untuk 

cs. de- 
al. keterangan Pa. 

di Djawa 
terdesak 

Gerombolan ini mempunjai 2 
gerombolan, jaitu. gerombolan 
122 jang dipimpin oleh Tobing 
al. Djawawi dan gerombolan 222 
dipmipin oleh Fadjeri. 

Kedua orang tsb. selalu berten 
tangan dalam . tindakannja mau- 
pun pendapatnja. Tobing tidak 
setudju dengan tindakannja Fa- 
djeri jane sangat kedjam terhadap 
penduduk. Karena sengitnja per- 
tentangan tadi, maka pernah ter- 
djadi clash didaerah Tjilatjap dan 
Purwokerto, hingga dipisah oleh 
Masduki sendiri. Hingga kini me 
reka berdua tetap belum bersatu 
kembali. 

  

Hantjurnja ,,Resimen 32”, 

Mengenai ,,Resimen 32” jang 
dipimpin  Muchjidin dituturkan, 
bahwa gerombolan ini terdiri dari 
1/3 ex Bn. 426 dan 2/3 terdiri 
dari tenaga gabungan. Seorang 
kepala gerombolan bawahannja 
Muchjidin, Edy Sugarda telah ma 
ti tertembak. Nasib gerombolan 
32 ini sungguh malang. Mereka 
tadinja ditempatkan didaerah jg. 
sering untuk bergerak Sobechi de 
ngan “gerombolannya. Didaerah 
mereka pasukan 32 atau Muchji- 
din cs. dilarang mentjari makan 
dengan djalan merampok dis. 
oleh gerombelan 12 atau Sobechi 
cs. Akibatnja sering2 hamv'r dia 
di clash antara gerombolan 12 
dan 32, disebabkan Muchjidin cs 
ditiap sebagai bekas TNI dan di- 
tjurigai. 

Gerombolan 32 jsitu Muchji- 
din cs.dengan demikian dianak ti- 
rikan oleh Mughri, sedangkan 
lain2. gerombolan. ditjurigai, kare 
na bekas TNI. Penderitaan jang 
sangat terasa, baik djasmani mau 
pun rochani, maka Muchiidin cs 
memaksakan diri keluar dari dae 
rah tsb..dan mentjoba melarikan 
diri: ketimur dengan tudiyan Ke- 
du.dan Surakarta jang tidak lain 
untuk mempertahankan h'dun. Se 
sampa'nja didaerah Selatan Peka- 
longan mereka digemnur oleh pa 
sukan, kita sampai berantakan ig. 
mendapat kerugian sangat besar, 
baik sendiata maupun orars, Pa- 
sukar 32 tsitu Muchiidin cs. han 
tiur dan kalau masih, ini hanja 
tinggal orang2nja iang hidup da- 
lem serombolan ketil jang liar. 
Dem kon keferangan2 dari Pa. 
Pers. TT IV. 

   

Nona KPAS 
Supaja Menunggu Sesudah Keluar- 

nja Undang? 
(Oleh : 

KETUA KOPERASI Perbatikan Arab Surakarta 

Naturalisasi 
Wartawan Kita) 

(K. PAS) 
Salim Sa'dun, mergenai sekitar u-ul mosi pengusaha2 batik golong- 
an Warganegara Indonesia turunan Arab jang menghendaki supaja 
koperasi tsb. didjadikan koperasi nasional, menjatakan kpd. ,,Suara 
Merdeka”, bahwa pengusaha2 bstik bukan warganegara Indonesia 
bukannja tidak menjetudjui prinsip ,,nasionalisasi” itu, akan tetapi 
mereka itu menganggap, bhw. sekarang ini belumlah waktunja utk. 
melaksanakan kehendak jang demikian itu. Salim Sa'dun meman- 
dang perlu untuk memberikan alasan2 sikap para pengusaha batik 
bukan Warganegara itu Utk. memberi gambaran jang tepat menge- 
nai persoalan jang kini dihadapi oleh K. PAS berhubung dengan 
usul mosi golongan Warganegara Indonesia dalam koperasi itu. 

Dikatakan, bahwa K.PAS kini 
mempunjai 138 angganta terdiri 
dari 70 pCt. pengusaha? batik 
bukan Warganegara Indonesia 
dan 30 pCt. pengusaha? Warga- 
negara Indonesia turunan Arab. 
Dari 70 pCt. pengusaha 

nja jang telah lama menetap di 
Indonesia dan merasa bukan lagi 
Seperti Orang asing dinegeri ini. 
Kebanjakan mereka itu berkehen.- 
dak, bahkan ada sementara jang 
sudah mengadjukan permintaan 
untuk masuk mendjadi Wargane- gara Indonesia, Akan tetapi ke- 
hendak mereka itu belum dapat 
dikabulkan, berhubung - belum 
adanja Undang2 Naturalizesi. 

Berhubung dengan itu mereka 
berpendapat sebaiknja soal usaha 
..menasionalisasi”  K.PAS itu di 
pertangguhkan duiu sampai nanti 
Undang2 Naturalisasi — keluar, 
hingga mereka jang ingin masuk 
Warganegara Indonesia itu dapat | 
pula ikut terus memperkuat ko- 
perasi itu. 

Lain dari pada itu mengingat 
pula bahwa Warganegara, Indo- 
nesia turunan Asing belum men 
dapatkan hak-hak jang sama dns. 
Warganegara Indonesia ,,aseli” 
dalam peraturan koverasi. 

Alasan lain2-nja diantaranja ja- 
lah, bahwa penerimaan usul mosi 
tsb. akan berarti menghapuskan 
hak seseorang “untuk diberikan 
kepada orang lain sesama anggau 
ta K.PAS jang dulunja tak ada 
bedania dalam keangcautann, dan 
berarti ' pula memetiat 70 pCt. 
dari anogauta K.PAS dng. tidak 
ada perbuatan? dari mereka jang 
menjalahi Anggaran Dasar. 

Salim Sa'dun mengharapkan ke- 
insjafan dari anggauta2 golongan 
Warganegara "mengenai hal2 tsb di- 

Agen Tunggal: 

dengan tjuma2 (gratis).   a
r
n
a
m
 

MOP bepa PAN DIA RESI PAN SN RA CE WOMAN PE SAE BAR 

5 : bukan : 
Warganegara itu banjak diantara ' 

atas, dan menangguhkan keinginan 

untuk ,,menasionalisasi” K. PAS itu 
sampai keluarnja Undang2 Ni 

lisasi, untuk” mendjaga " ke in 
anggauta K. PAS chususnja dan Go 
longan Arab pada umumnja. 

Seperti “telah “ dikabarkan 
mosi tsb. telah ditolak 
pat umum anggeuta baru2 inj dgn 
72 suara menolak, 41 pre, 

dan 4 suara blanko. Sesudah itu 0 
lengan Warganegara telah menjam- 

pakan sebuah minderheidsnot L 

menjatakan  penjesalan dan ke e 
waannja atas putusan ' itu, karena 

mereka menganggap “kurang adanja 

kesadaran dan keinsjafan dari peng 
usaha2 golongan bukan Warganega 
ra akan maksud” dari pemerintah 

dan bangsa Indonesia untuk menu- 
dju terwudjudnja. ekonomi ' nasionai 
umumnja dan chususnja — dilapang 

kekoperasian. Demikian Salim Sa- 
'dun. 

      

suara 

    

  

Batjalah Madjallah 

MINGGUAN TJERMIN 
BERGAMBAR dan HIBURAN jang sangat menarik hati, 

KWEE 'SWAN GAK, Djl. Mataram 556, Semarang. 
Siapa jang berkepentingan boleh minta Nomor Pertjontohan 

SEN Sa Ga na Penn SN EN UU PT 

HARGA EMAS, 
Semarang, 25 Agustus 54: 
24 karat: djual ...... Rp. 42,50 

Deli Rp. 42,25 
22 karat: djual ...... Rp. 38.50 

1 beli... Rp. 37,50 
Djakarta, 24 Agustus '54: 
24 kafat: djual ...... Pp. 43.— 
22 karat: djual ...... Rn. 42,25 
Surabaja, 24 Agustus '54 : 

|22 karat tiap gr. ...... Rp. 4L.— 
nominal, 

Singapore, 24 Agustuw 54 : 
Emas lantakan tiap tael : 

Str. $ 145.— beli 
dan Str. $ 151.— djual 

Londen, 24 Agustus '54: 
Harga emas internasional menu- 
rut hitungan dengan dollar Ame- 
rika adalah sbb.: 
Emas Macao tiap ounce 37.63 
Emas Hongkong tiap ounce 37,34 
Perisai bebe be hh Ah 4. 

PAI SANA 
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Udjud 
Inggris” j 

dengan, “kedua negara 
Taiwan. $ 1 

tadi, Dulles  seterusi 
bal.wa pertahanan -Ti 
mintang itu mungkin & melipu 
duga 2ulau2 kerjil jang di a 
Saf Kuomintang. Na £, 

Dulles tidak menjebut2 namrnja 
(Pulau2 ketjil iru, tetapi diingat) an: 
ria anstruksi kepada armada “ ke-7 
Amerika, bahwa pertahanan Taiwan 
untuk alasan2 militer harus meli 
Tati djuga pulau2 dinekelultpa Ah a 
Mun, 

GL Aap lan 4 

  

Setelah 
stabina, 

se ja rah mungkin diang 
n melawan gerilja di 

ng | bagian besar pasukan2 Djepang jang | 
. #menjerbu sepandjang semenandjung 

| Malaya jang pandjangnja 500 mut 

H 4 RA a Kg 

silkan tjukup getah .dan 
tuk bisa menduduki. tempat ana 
“dollar earner” (penghasil dollar) 
Inggris jang a,, sekarang le- 
bih banjak m perhatian atas 
antjaman ekspa egara luar dari 
“pada penjerbuan Djepang ditahun 
AAN An 

j Djepang telah mem- 
j hi Haa Ingsris 

Gaon aka Nu 
Bekerdjanja Sangat Berbahaja-Wollwe- 

ber Buka Kedok Spionase Jang 
Memata2i Blok” Timur 

KEPALA DJAWATAN Rah sia Republik Demokrasi Djer- 
man, Ernst Wollweber, mengatak in kepada buruh2 pabrik di Ber. 
Ln Timur hari Selasa bahwa orga risasi rahas'a Gehlen Lang 3 sa- 

dan organisasi itu didirikan atas 
man Gesaga Nasi 

mokrasi Dalan 

  

Emoh | Baha- 
“sajBe Janda 

Gered jaDi Irian 
" Menglerda 

Mania Telo “Ih 
Ke jk E TATENGKENG Kepala 

. Indone- 
sia Par Tani k baha- 
Sa Indonesia di Medan nanti, An 

      

    

  

   

akan “dilakukannja. 
daerah. Demikian Ta 
Seterusnja mengenai perkembane- 

an bahasa Ind 
Gikatakan, bahw: 

    an Se supaja R3 
itu dapat diobralkan “ dar: 
ag Teduh sampai lan 

Giutan. 2 

Tetapi oleh . golongan kaum gere- 
dja Protestan hal ini telah ditolak. 
Mereka menghendaki sebagai satu2 | 
nia bahasa pengantar bahasa Ino- 
nesia. Karena disana terlalu baniak 
Ea bahasa2 daerah ena hal 

  

      
Dalam | 

    

bada itu, 
Katolik telah 

membahas Sa pa Bahuin2. dae- “1 
rah Sea: ide: an 

      

   

  

   
   

              

    

  

   

   

3 ba 
itu adalah ah! 

hasa geredja, aminn Tutengkeng: 

   Uu ntuk dai menapai« ef Sl pada ' 
iklim dunia, maks an,itu harus 
melemparkan debris ling) dan de: 
bu jang volumenja kira2 sama de 
ngan apa jang dil an kan oleh gu. 
nung Krakatau di Indonesia dalam 
ledakan besar tahun 1883. Dr, Sut 
ton sangat sangsi apakah ledakan2 ' 
bom zat air jang terdjadi pada tg. 1 
Maret jl. dan sesudahnja 
tusan Krakatau tadi hebatnja. 

. GntaraAFP) 

   

  

- Insiasi Gehlen itu, 

4 bekerdja di 
Yk Yimur. telah ditangkap — karona 

“(kan oleh Radio Peking. 

    

(polisi Ta has Wollweber selandjutnja 
bahwa djaringan rahssia | 

Tjechoslowakia 
tersebut n 

na. 

Agen2 organisasi Gehten ita, kata 
Wollweber, mempunjai tugas untuk 
memberikan laporan apabila petjah 
peperangan mengenai tarafnja pro- 

'Iduksi di Djrman Timur setelah fi- 
'hak sekutu melakukan - serangar.2 

kata Woilwuhe: 
seterusnja, ditugaskan pula vuiak 
mengawas2i. | anggauta2 pariener 
Djerman Barat setelah lai tija 
Sshmudt Wittmark,— jaitu seorang 
anggauta parlemen Djerman Barat, 
Ker Djerman Timur. Maksud mentis 

Igah anggauta2 parlemen '. Djerman 
(Barat itu ialah untuk PanerAn 2 
| yornja klausul? rahasia dari SF- 

Tapa TER 

Achunja Nonna “ menjatak n 
pula : Hoa beberapa technisi jang 

Telekomunikasi di 8Ber- 

mereka itu dituduh telah memberi- 
m. Ikun tampu2 frekwensi tinggi istime 
an | wa Gan laporan2 penjelidikan 
ma ada Gjawatan informasi 

ke- 
Amerik: 

Semenzara itu harian »Telegraaf” 
dari: Berlia Barat hari Selasa menu 

ah His, bahwa bekas anggauta Parlemen 
sa | Djerman Barat Karl Franz Schmist- 

| Wittmack telah membawa satu stel 
-engkapsdokumen2 “penting ketika 

i|dia melarikan diri ke. Dierman Ti 
.mur. Sehmidi-Wittmack. itu adalah 
dulu mendjadi anggauta dari bebera! 
pa komite parlemen Djerman Barat, 
demikian ditulis harian itu. Jang di 
bawa olehnja ialah dokumen2 menge 
inai Masjarakat Pertahanan Eropa, 

n mengenai Kesatuan Djerman, menge 
'nai Keamanan Eropa dan. mengenai 

Urusan Dalam Negeri. Selandjutnja 
harian ,.Telegraf” itu menjatakan, 

bahwa Schmidt-Wittmack - mempu 
n,ai kertas2 jang penting agen2 jang 
dapat dipertjaja dari Partai Kristen 

Demokrat Djerman Barat jang ting 
is di (Dkrman Timur. 

nan cobaan 

Malenkov & 

'Chou 'En Lai 
Akan Diundang3, Ke 

Inggeris ? 
3 aan Inggeris hari Selasa 

4 bahwa anggauta2 delega- 

2 .   mengund 
tel Na aa Pn 
i So ni Georgi £ 

an Soy Un Menteri RRT 
an EnLai untuk mengundjungi 

Mao Tse-tung dari 

2 Tiongkok berkuasa 5 tahun jang 
Kn maka 2 harian Inggeris da 
lam tadjuk rentjananja menelan- 

delegasi Labour tersebut. . djangi 
ex ng itu bekas Perdana Men) 

teri Inggeris, Clement Attlee, dan 

1 rombongannja jang kini sedang me- 
ngundjungi RRT telah mengadakan 

pertemuan dengan Ketua Mao Tse- 

| tung hari Selasa, demikian disiar- 
Mengenai 

soal2 jang dibitjarakan oleh mereka 

itu tidak diterangkan 

oleh pembesar2 RRT lainnja, ter: 

masuk antara lain Perdana Menteri 

| Chou En-ai dan wakil Perdana 
Menteri Kuo Mo-jo. Attlee dan 
rombongannja baru sadja N - 

1| ke Peking dari kundjungannja 

le| pusat perindustrian badja di aa g 

“kok Utara, jaitu Ansan. (Antasa 
UP), 

| nan, mabnand mundur ajh 

| suatu organisasi pertahanan kolektip | 
Iterhadap ekspansi selandjutnja dari: 
(pihak ,,Tirai Besi” di Asia. Tengga- | 
Yra bisa dimulai di Indo China sela: 

" Kbatasan Malaya sebelah utara, 

2 di sebelah timur, akan mendjadi teni 

| pertahankan. 

ting dalam urusan 
'FAsia, Thailand bersedia turut 

udara dan setelah timbul reaksi da- djadi huru-hara diperbatasan 

ri-penduduk-Djerman-Fimur- Ores lah utara, 

Giandjian Masjarakat Pertahanan | 

“Sementara delegasi Ing- jaya me 
but telah merentjanakan ram, 

1 pertemuan pertama Bk Ba Hn di Indo China. 

oleh Radio! 

Peking. Pertemuan itu dihadliri pula | 

Pe n La: 
7 

    | MUA- 
dan tertjapainja € 

bagaimana” sia2nja Kanak mess 
- (Waktu itu jang beranggapan, bahwa | 
Isuatu tentara moderen tak akan bi- 

sa menjerang Malaya dari darat. Se 

itu dalam waktu . beberapa mingga 
sadja datang dari Indo China. 

   

Achli2 militer umumnja  jakin, 

tan sebagai basis. Mereka mengang- 
| gap penduduk setempat tidak men- 
perlihatkan sikap persahabatan. ' 

| Ihailand, jang terletak pada per- 

ngan Indo China sebagai batasrja 

pai dimana kedudukan sedemikian 
dalam pandangan mereka, harus di- 

Sebuah negara ksra- 
jang mempunjai suara pca- 

perekonomian 
am- 

bil bagian dalam setiap usaha Ba- 
rat untuk mengusir ekspansi dari 
negara asing. 

ajaan 

Dalam pada itu, pangkalan Roval 
Air Force di Butterworth dipantai 
Malaya sebelah Barat, sudah ham- 
pir selesai dan akan dapat dipergu- 
nakan oleh pesawat pembom model 

umum Inggeris di Asia Tenggara, 
jang merupakan pesawat pembom 
pada waktu ini harus terbang dari 
singapura jang letaknja 500 mjj da- 
ri Butterworth, djika pesawat2 itu 

Gapat umum di Malaya falah Tah bh 
1 wa seluruh Indo China lambat laun) 
Jakan djatuh “dibelakang Tirai Besi. 

  

de-| 

Lincoln. Pesawat pembom Lincoln.f 

  
| Diantara mobil2. 
sebuah mobil 
1 m., pandjang 31 
Tampak pada . 

ng Medan Dja 
2 dindingnja terbi 
m “dan lebar 1V2 m. jang dapat diduduki. oleh 2 orang. 

gambar tersebut mobil Chevrolet Corvet jang mendapat 

kerusakan ringan dibagian lampu sebelah  kanannja. Kerslag Lilo aoi | menerar 

' ra. barjalah halaman 2 2 

  

wa Auto Rally 1954, pda pula. 
kin dari plastik jang tingginja kira2 

(Foto: ,,Suara Merdeka”) 

  

Kini 

Mati Djauh 

Soal 

'terachir menundjukkan, 

Djawa 

dengan ini menurut UNIS, pagi 

ptember. 

Ini adalah, konperensi  sematjam 

ini ,ang pertama sesudah perang du 
nia kedua, dan akan dihadiri oleh 
ahli2 dari seluruh dunia guna meng 
adakan pertukaran pikiran dila- 
pangan ini. Soal2 jang akan dibitja 
rakan antara lain ialah: mengapa 
bertambahnja penduduk dunia kini   penuh membawa muatan bom. 

Di Singapura terdapat kantor-duta 
keliling Inggris untuk Asia Tengga- 
ra, jaitu Malcolm Macdonald, jane 
baru ini mengetuai perundingan? 
antara staf Opsir Inggris, Amerika 
Serikat, Perantjis dan Australia me- 
ngzenai susunan pertahanan dari Pcr 

diandjian Pak Asia Tenggara, bila 
“4 dibentuk, terhadap ekspansi sesuatu 

negara asing. 
Diakui oleh ahli2 militer dj Ma- 

laya, bahwa kesatuan? tentera jang 
sckarang dipergunakan dalami 
rasi2 terhadap kaum gerilja Ji Ma- 
laya mungkin akan diperiukan un- 
tuk tugas2 jang lebih penting. 

Seorang opsir. tinggi Inggris per- 
nah mengatakan kepada wartawan 
tuan ini: ,,Karena suasana semakin 
buruk di Indo China maka kami 
waktu ini mengandung keinginan ke 
ras untuk menjelesaikan operasi ter 
hadap gerilia disini. Sekiranja ter- 

sebe- 
maka kita sudah. harus 

mempunjai rumah jang telah ber- 

Oe.i ! 

4 sih”. 
Tak seorang djuga di - Malaya 

mempuniai suatu rentjana jang mu- 

dah dilaksanakan guna menjelesai- 
kan masaalah gerilja, dalam mana 
terlibat kira2 4.000 orang, dari te- 
ngah-tengah hutan, meneruskan se- 
rangannja terhadap sedjumlah . 40. 
000 orang serdadu Inggris. 

Pada umumnia diakui pula, bah- 
wa keburukan jang timbul dalam 
kedudukan Perantjis di Indo China, 
menjebabkan tugas Inggris di Mala 
ya dua kali lipat lebih berat. 

Pertama, perlu diusahakan unuk 
menghantjurkan sama sekali perta- 
hanan kaum gerilja supaja dapat 
membebaskan kesatuan? tentara un 
tuk melakukan tugas lain. : 

Kedua, hal itu memberikan iniek- 
si moril kepada kaum geriija dalam 
hutan balantara, jang sesudah meng 
alami segala matjam serangan dan 
penderitaan selama enam tahun isi, 
menurut . kabarnja, - telah. hamasir 
sampai pada puntjak kerobohannja. 
Pemimpin2 Inggris di Malaya ja- 

kin, bahwa akibat sepenuhnja dari 
suasana buruk di Indo China belum 
dirasai sampai djauh kedalam hu- 
tan2 Malaya, walaupun mereka per 
tjaja bahwa sebagian besar anggau- 
ta2 serilid senantiasa mengikuti sia- 
Iran radio Peking. Diakui pula, bah- 
wa mungkin ada lagi akibat jang !e 
bih djelek terhadap penduduk rre- 
man. Ada kechawatiran, sebagaima 
na halnja di Tiongkok dimasa seha- 
bis perang, penduduk Tionghoa di 
Malaya jang berdjumlah 2.200.090 
djiwa, jang sering dituduh .. duduk 
diatas pagar” (bersikap: menunggu 
dan tak atjuh) dalam sikapnja  ter- 
hadap pihak gerilja, mungkin Tn 

lebih kurang memperlihatkan 
mangat kerdja-sama bila mereka - 
dah mulai memikirkan  kemungki- 
nan sesuatu penjerbuan dari djuru- 
san utara. 

' Direktur Operasi jang baru, 
Letnan djenderal G. K. Bourne, 
mengatakan disini, bahwa dia da 
pat mengachiri masa Darurat ,.de 
ngan segera” djika dia bisa me- 
ngusahakan penduduk pereman 
menghentikan setjara suka rela 
memberikan makanan kepada ka 
um gerilia. 

Tapi kebanjakan rakjat di Ma- 
akan dng rasa mu- 

dengan semakin 

  
maka harapan Malaya semakin 

neh Ri RT da hara, diplomat Barat, tipis dari masa sudah2 untuk da- 
adalah jang perta- pat mengachiri peperangan terha 

Partai Komunis dap kaum gerilja jg sangat banjak 
memakan ongkos itu dan mens- 
ambil langkah2 kedjurusan mem 
berikan pemerintahan sendiri ke 

(pada Malaya. 

lebih tjepat dari pada dulu? Berapa” 
kah djumlah manusia jang tiap hari 
harus diberi makan nanti 20 atau 
30 tahun Tagi? Apakah jang dapat 
dilakukan utk. memperoieh timbang 

an jg lebih baik didunia antara djum 
lah penduduk dan sumber2 untuk 
keperluannja?. Apakah  perkemba- 
ngan pengetahuan dilapangan enersi 

atom dan enersi matahari dapat 
'membantu untuk memetiahkan soal 
-ini? 

Para ahli itupun akan But Soda 

ri pertanjaan2 ini: 
Mengapa orang2 jang hidup didae 

rah2 jang ekonomis masih terbela- 
kang” menurut perbandingan menda 
pat anak lebih banjak daripada 
orang2 didaerah jang ekonomis lebih 
madju? Soal2 apa Tn jang ditimbul 
kan oleh ketjepatar  bertambahnja 
penduduk didaerah2 jang ekonomus 
masih terbelakang itu jang mengham 
bat perkembangan ekonomi dan s0- 
sialnja? Mungkinkah kedapatan pen 

“duduk dinegeri-negeri seperti. India 
dan Mesir dikurangi denga, djalan 
emigrasi kedaerah2 lain didunia 18- 
penduduknja djarang? Apakah arii- 
nja' ,baby booms” (bertambah ba- 
njaknja kelahiran baji) dimasa pe 
rang dinegeri2 jang sudah madju? 
Apakah ini berarti, bahwa dineger2'j 
itu kelak bertambahnja penduduk 
djuga akan lebih tjepat? 

Itulah soal2 jang akan dibitjara 
kan- Konperensi tersebut tidak 
akan mengambil resolusi2. Peme- 
rintah2 tidak akan dimnta mela-j 
kukan tindakan ini atau itu, teta-' 
pi pertukaran pikiran ahli2 “dari 
Ha negara itu mungkin seka- 
li akan membawa pengaruh jang 
baik sekali dalam politik jang ke 
Jak akan dilakukan. Sampai seka 
rang /520- undangan kepada ahli2 
dari S0 negara telah dikirimkan, ! 
dan diantara 250 telah menjata-'! 
kan bersedia untuk menghadiri 
konperensi tersebut. 

Kelahiran dan kematian. 
Salah satu segi penting dalam so 

al penduduk ialah selisih . antara 
jumlah kelahiran dan djumlah ke- 
matian dalam sesuatu negeri. Suatu 

soal telah timbul dibebarapa negeri, 
disebabkan oleh......... berkurangnja 
orang jang mati (karena baiknja usa 

ha2 kesehatan dan pengobatan), se- 
dang djumlah kelahiran tetap t ng- 
gi. Bertambahnja penduluk mungkin 
sekali menghisap keuntugnan2 jang” 
didapat dalam produksi dan menim': 
bulkan kesukaran2 “bagi usaha untuk 
menaikkan taraf hidup atau usaha 

menempatkan modal jang tjukup da 
lam perkembangan ekonomi. Para 
ahli djuga menundjukkan, bahwa di 
negeri2 jang djumlah kelahirannja be 

sar sedang djumlah kematiannja ren 
dah, akan timbul “soal masjarakat 

e- | berupa. lebih besarnja kesukaran un 
tuk mengusahakan pendidika,n kese 
hatan2 dilapangan ekonomi jang tju 
kup bagi anak2. 

Dalam  konperensi jang akan 
datang itu antara Jain djuga akan 
dibitjarakan tentang” bedanja 
djumlah kelahiran dan kematian 
dinegeri2 industri dan dinegeri2 
jang ekonomis. belum madju. Di- 
'negeri2 jang ekonomis belum ma 
dju, djumlah kela iran umumnja 
sangat besar. - Beberapa negeri, 
misalnja India dan Djepang, jang 
menginsjafi bahwa mereka se- 
dang menghadapi soal kepadatan 
senduduk, melakukan tindakan2 
untuk mengurangi .djumlah kelahi 
tan. Akan pula dipersoalkan, apa 
kah ,,baby booms” dinegeri2 jang 
ekonomis sudah madju sehabis 
ee ini.akan berlangsung te- 
rus!   gi2 ekonomi daa sosial 

Djamlah Orang 

Tapi Angka Kelahiran Lebih Besar — 
— Kepadatan Penduduk Mendjadi 

MENURUT BERITA dari Bandjarmasin, angka2 jang dida- 
pat ja 
adalah 6 orang untuk tiap2 km “persegi, sedang penduduk pulau 

lebih kurang 400 orang untuk tiap2 km persegi. 
ngan demikian pulau Djawa termasuk daerah2 jang terpadat di- 
dunia. Kepadatan penduduk diberbagai daerah didunia 
mang mendjadi soal jang besar sekali, 

datang, atas usaha PBB akan diadakan suatu konperensi interna- 
sional La enai soal penduduk, jang akan berlangsung sampai 
tangga 

| Suatu pertemuan akan nula di- 
adakan untuk membitjarakan se- 

Berkurang 

Dunia 

bahwa penduduk Kalimantan : 

kini me- 
dan dalam hubungannja 

tanggal 31 Agustus jang akan 

kelangsungan lebih 'banjaknja 
orang2. jang masih hidup sedang 
usianja sudah landjut, terutama di 
negeri2 industri. Dinegeri2 dima- 
na orang2 jang berumur 65 ke- 
atas djumlahnja bertambah besar, 
timbul soal2 jang lebih berat di- 
lapangan sosial perumahan dan 
kesehatan. Rerula dengan ini 
timbul saran2, supaja batas umur 
untuk bekerdja jang berlaku se- 
karang ditindjau kembali, supaja 
orang2 tua jang berumur antara 
60 dan 70 tahun masih tetap da- 
pat bekerdja. 

Emigrasi, immigrasi, tralis 
migrasi. 

Akan dirundingkan pula soal2 
mengenai tjara melakukan emi- 
grasi dan immigrasi jang mungkin 
dapat digunakan untuk membagi 
penduduk dunia dengan lebih ra- 
ta dipermukaan bumi ini. Gam- 
baran akan diberikan mengenai 
perkembangan emigrasi dimasa 
sebelum perang, dan pengaruh2: 
berbagai matjam emigran pada 
perkembangan penduduk ,didae- 
rah jang ditinggalkan, demikian 
soal2 sekitar assimilasi didaerah 
immigrasi dan pengaruhnja terha 

      

atau mengalirnja rakjat dari dae- 
naa, Na dinege 
r2 n akan dipeladjari 
apa jang terdjadi dinegeri2 jang 

mb   Nonna pemindahan rakjat 
kekota-kota ini U! UNIS kabarkan 
tentang padanan Ber: berbagai kota di 
dunia ini, dan hubungan- 
nia dengan itu Maia sukarnja | 
atau buruknja perumahan 
penduduk. Di Bombay misalnja, 

| rata2 ada 7 orang jang mendiami 
satu kamar. Di Panama 20 
mendiami sebuah kamar dari 7 
kali 4 meter, ..tidurnja . berganti- 
ganti. Di Bolivia kamar diguna- 
Han ntuk ati pton Delhi dk On 

u keluarga dan ternaknja sekali. 

Dapsfkah enersi atom 
memberi bantuan? 

Soal penting sekali jang akan d' 
bitjarakan dalam komperensi itu ia- 

- soal perhubungan penduduk jan 
sumber2 jang diperlukan oleh pen- 

disesuatu negeri. “ Para “ahli akan 
membitjarakan soal ini dalam segi 

ekonomi, sosial dan tjara2nja meng 
gunakan sumber2 alam diberbagai 
negeri. 

Antara lain akan dibitjarakan soal 
perhubungan penduduk dengan ener 
s1 atom dan enersi matahari. Misal 
nja di Eropa, dimana sumber2 batu 
bara mulai berkurang, orang lebih 
menaruh perhatian pada enersi atom 
(untuk : kepentingan industri. . Djuga 
rakjat2 Asia mulai menaruh perha 
tian atasnja. Selain itu akan dibitja 
rakan perhubungan antara penduduk. 
dan tanah,, batubara, tenaga listrik 
dan mineral dan dibitjarakan pula 
berapa investasi modal jang diperlu 
kan, soal perdagangan internasional 
dan soal2 ekonomi lainnja - untuk 
menaikkan taraf. hidup (Antara). 

D-P. tjabang "Barisan Tani In- 
Mp am telah memberita 

bahwa pihak » Ta ana perkebunan | a- 

mentraktor 2136 ha tanah pare 

jang bunan tersebut masih ada 
tanaman rakjat | tidak mem 
beritahukan ter 1 dahulu, Per- 
tu diotahni, He menurut 
BT. : tanah2 

18,870 

Chien Cheng Ying 

dap struktur penduduknja, per- 
kem pangan Demen dan poli- 

tik P aa ea ea di 
merika Serikat,-Canada, .AXUS- Ih 

tralia dan Amerika Latin. 
Dua akan diadakan un- 

transmigrasi 

bukan kepada jang - berwadjih, | “sawah ag 

| telah baba gadis2 India 

Sosial Waktu 
WAKIL PRESIDEN Gabu- 

ngan KN saya Selufuh 

aa satu tanja 
djawab, hwa djumlah wanita di 

|selaruh RRT jang telah dipilih 

mendjadi 2 kongres2 rak- 
Han pa aling rendah 

dari pang, orang, 
aa 1 Aa dari seluruh djum- 

lah 'a kongres2 rakjat pada 
tingkatan tadi. Dari djumlah ang 
gota Kongres Rakjat 1 Peking, ig. 

adalah orang2 wanita. 
Wanita dalam pemerin- 
tahan & kehakiman. 

Njonja Chang Yun mengemu- 
kakan bahwa pasal 86 rantjangan 
UUD RRT menetapkan bahwa 
keum wanita punja hak2 jg sama 

n laki2 untuk memilih dan di- 
9 ilih. Pasal 96 mengatakan bah- 

Iwa kaum wanita di RRT punja 
lapangan hak2 jg sama disegala 

ke- kehidupan politik, ekonomi, 
.Ibudajaan, sosial dan rumah-tang- 
|ga. Negara melindungi perkawin- 
an, keluarga, ibu dan anak. 

Sebagai tjontoh daripada prak- 
teknja, Chang Yun menerangkan 
bahwa dalam pemerintahan pusat 
terdapat 11.000 pegawai wanita, 
60 orang diantaranja menempati 
kedudukan2 jg sangat besar tang- 
gung-djawabnja. 

Misalnja Soong Ching Ling (wa- 
kil presidep RRT, njonja djanda Sun 
Yat Sen), Li Teh- Chuan (menteri 

kesehatan), Shih Liang (menteri ke- 
hakiman(, Chang Ching Chiu (men 
teri-muda industri textil), Liu Ya 
Hsiung (menteri.muda perburuhan) 

(menteri-mu ja 
pengairan). Djuga dalam pemerintah 

an2 setempat banjak terdapat pega 
wait wanita. Misalnja wakil-ketua pro 
vinsi Hopei, Hsueh Hsiun. DjumJlah 

anggota wanita pada dewan2 perre- 
'rintah ada 185 orang, atau 790 dari 
seluruhnja. Dilapangan kehakiman, 
12,290 dari ketua2 pengadilan serem 
pat adalah orang2 perempuan. 

Warta dim industri, per 
tambangan dan pertanian. 

Chang Yun seterusnja mengatakan 
bahwa wanita Tionghoa boleh beker 

dja disegala lapangan pekerdjaan dan 
mereka menerima upah jang sama 
untuk pekerdjaan jang sama. Djum 
lah pekerdja wanita - dalam tahur 
1952 ada 3 kali lebih dari pada di 
lam tahun 1949 (tahun  pembeba- 
basan). Dalam.industri textil, lebih 
dari 6090 dari segala pekerdja adi 
'lah orang2 wanita. Jang bekerdja pa 
da kongsi Besi & Badja Anshan ada 
lebih dari 6.000 wanita. Untuk pa- 
brik penggilas badja dan pipa berat 
telah dilatih lebih dari 200 wanita. 
Djuga dalam tambang tambang ter 
dapat pekerdja2 wanita. Didesa? ba 
njak wanita petani jang mengepalai 
koperasi2 produksi dan regu2 go- 
tong-rojong. 6096, dan dibeberapa 
daerah 8076 dari segala wanita peta 
ni.sekarang ikut serta dalam produk 
si pertanian. 

Jang ham, Iahirnja baji 
dan pensiun. 

Menurut Panen djaminan ker 
-dja, pekerdja2- wanita jang melahir- 
kan baji setjara normal mendapat tju 

fi 56 hari ig. dibajar: “apabila ia me 
ngalami: kelahiran tidak normal, tiu 

ti tadi ditambah dgn. 2 minggu l1- 
gi. Demikian pula kalau ia melahir 
|kan  baji kembar. 

Kerjuali mendapat perawatan peng 
obatan dengan tjuma2 (ditanggung 
oleh pimpinay perusahaan), si-ibu 
djuga menerima subsidi dari dana 
djaminan kerdja. 

Ibu. jang masih harus menjusui bc 

Jinja, diberi kesempatun untuk mela 
  

“Lain Kulit Lain 
duduk itu untuk keperluan 'hidupnja| 

  

Hukuman £1 
Lagi Diskriminasi Di 

Afrika Selatan 
DEBI SINGH, Sekretaris Par- 

tai Konggres India Natal, hari 
Senen mengetjam adanja perbeda 
an dim. mendjatuhkan hukuman2 
terhadap orang kulit putih dan 
orang kulit berwarna karena ke- 
djahatan memperkosa wanita di 
'Afrika Selatan. Ditundjukkannja 
bahwa di Cape Town dalam bu- 
lan ini. s / kulit berwarna 
telah didjatuhi hukuman mati 
karena telah memperkosa seorang 

kulit putih, Pada hari itu 
di East London, seorang 

putih berusia 58 tahun hanja 
hukuman pendjara 9 

“bulan karena memperkosa g a- 
taka India- jang usianja baru 

1 tahun. Sebagai akibatnja gadis 
Fa mempunjai seorang anak, 
“Atas pendapat djaksa bahwa 
kenjataan orang kulit putih jang 

osa gadis itu melarat dan 
itu biasanja 

rin ada usia jang masih muda, 
ingh menjatakan bahwa ke 

aa memperkosa wanita itu 
sama sekali tak ada sangkut paut 
'nja dengan us'a untuk kawin. Di- 

se- |tambahkannja bahwa ia tidak me   tersebut se- 
djak 1952 oich Pamanukan & ai 
pena Lands Ta : 
Hanum tani. Berh dengan pen 
traktoran itu maka BUTI, tabung 
Subang menuntut kerugian bagi 
kaum tani tersebut uang kerugian 

|sebesar Rp- 130147   
ngandjurkan “supaja orang kul't 
putih itu didjatuhi hukuman mati. 
Ja tidak setudju terhadap huku- 
man mati, tapi ia beranggapan 
bahwa hendaknja ada  persama- 
an dalam mendjatuhkan hukum- 
an2. (Antara — AFP) 

  

DARI PIHAK resmi Antara da 
pat kabar, bahwa sebuah kapal pe 
njelundup kopra dari Morotai kini 

bandar di Amurang, daerah Minaha 
sa. Kapal tsb. ditahan ketika menaik 
kan bendera tanda siap untuk berang 
kat, sesudah muat kopra ratusan ton 

Idi Amurang. Menurut pihak tadi, 
e-| kapal itu pakai tanda kebangsaan 

RRT sedang pendjualan kopra tsb. 
dilakukan oleh Lourens Ha be 
kas Letnan satu Tiki, aan peni 

. 

  
sedang ditahan pihak polisi dan siah | 

djualan kopra tsb. punja idzin jang , 
“berwadjib belum diketahui. 

Sementara itu dalam pertjakapan 
singkat dengan wakil kepala kepoli 
sian propinsi Sulawesi, pembantu ko 

| misaris besar Suhud,-didapat ketera 
ngan, bahwa peristiwa tsb. sudah ia 
ketahui tetapi belum didapat lapo 
ran resmi dari Kepala kepolisian dae 
rah Minahasa, 
"Dalam hubungan ini Suhud benar 
kan a2oaja penjusadupan2 sendjata 

“Ada Penjelundupan Sendjata Ke 
dari Timor Dilly keperairan sekitar 
Sulawesi Selatan dan dari Borneo 
Inogeris disekitar perairan Donggala, 
Toli-Toli serta dari Pilipina diperair 
an Sangir Talaud, Minahasa. Mernti- 
rut Suhud, sendjata2 tang diselun lup 
kan dari "Timor Dilly kepeairan Su 

|lawesi Selatan ditukarkan dengan ha' 
sil2 hutan, seperti rotan “dll., sedang 
kan dari Borneo Inggeris dan Pili 

pina keperairan2 Donggala, Toli-To 
li. dan Sangir, Minahasa, dengan ko 
pia, 

Sulawesi 
Kegiatan pemerintah dalam usaha 

memberantasnja selalu ada, tapi sa 
ngat disesalkan bahwa alat2 jang ci 
butuhkan “untuk ita sangat kuran3. 
Jang telah dapat ditangkap oleh 
ALRI selama ini kebanjakan hanja 

“s€fjara kebetulan, jaitu jang dapat 
"diketemukan ditengah djalanan. Bu 
kan sedikit penjelundupan jang da 
pat meloloskan diri dari pengawasan 
jang berwadjib. Demikian Suhud, 

Great) 

Bekerdj a Disegala ln Banjak Jg Mempunjai 

Ijabatan2 Penting Dikalangan Pemeantlew Djaminan 
: Bekerdja-Hewil Dan Melahirkan Ar:k 

kukannja, tanpa pemotongan. upah. 

Bagi pekerdja jang hamil, diberikan 
pekerdjaan jang lebih ringan dan di 

eet jang lebih. baik. 
Pekerdja2 wanita jang umurnja su 

dah lebih dari 50 dan sudah bekerdja 
20 tahun lamanja, 5 tahup antaranja 

bekerdja pada perusahan tempat me | 
reka bekerdja untuk 'penghabisan, ' 
menerima pensiun dari. 30Yo sam: 
paj 709c dari upahnja. Uang pensi- 

Un ini diambil dari dana djaminan 
kerdja. . | 

Tempat penitipan kanak2 
pada pabrik2. | 

Supaja si-ibu dapat terus bekerdja 
tanpa mengabaikan anaknja maka 
dikebanjakan pabrik besar dan tam 
bang? besar:telah: didirikan tempat2 

penitipan baji dan anak ketjil ber- | 
umur dibawah 4 tahun. ! 

Hanja sebagian “daripada makanan 

jang diberikan kepada kanak2 jang 
dititipkapr tadi harus dibajar oleh 
orang tuanja: sisanja  dibajar' oleh 
pimpinan perusahaan atau disubsidi 

oleh pemerintah. “ | 
balam tahu, 1953, djumtah peni 

tipan kanak2 diseluruh — Tiongkok 

' penitipan baji, 

  

ada:31,31. kali lebih besam' daripada 
sebelum pembebasan. 

Djuga didesa” didirikan” tempat? 
tetapi kanja dalam 

musim pak tani dan mbok tani sibuk 
bekerdja disawah-ladang. 

Rumah sakit klinik ber- 
lin dil. 

Djumlah pusat2 kesehatan ibu 
dan anak dalam tahun 1953 ada 14 

kali lebih besar daripada angka ter 
tinggi dalam zaman sebelum penibe 
basan. Disedjumlah besar desa tea 
ditirikan klinik2 bersalin. Diselur 
Tiongkok sudah dilatih hampir 210. 
0OC0 bidan. Diumlah tempat tidur da 

lam rumah2 sakit untuk kanak2 da 
am tahun jl ada 68690 daripada 
argka sebelum pembebasan. 
Djumlah siswa wanita pada colle 

ge2 dalam tahun 1953 ada 8796 le 
bih: besar daripada dalam tahun 

1950. Lebih “dari 4096 daripada 
orang2 jang mengikuti studi pada 
waktu terluang adalah orang2 perem 

puan. 
Demikianlah 

Chang Yun mengenai 

wanita di RRT. (Antara). 

al Ai keterangan2 
kedudukan 

  22m —x Bem 
  

»Bugun var, yarin yok” : 
  

Djuga Di Turki 

Kekurangan Gula 
Sampai Ada' Oi Jg5Beli Wedang 

Teh Utk Diambil 1 Gulanja Sadja 
RUPA2NJA KEKURANGAN gula bukan sadja terdapat di- 

kota2 besar di Djawa, tetapi djuga Ankara dan Istambul di Turki 

kini sedang menderita ,,bentiana” 
orang2 Turki dikedua kota itu, ka 
kesukaannja akan gula itu. Sepandjang hari 

itu. Dan ini lebih2 terasa oleh 
rena. oring Turki terkenal sekali 

ia minum teh atau 

kopi, dan minuman2 itu baginja hilang nikmatnja djika tidak manis 

sekali. Sampai terdjadi hal janz 

jang menghubungkan Eropa dan 
membestel 10 mangkok teh. 

Tehnja tidak .di apa2kan, 
dengan sangat hati2 ia 
gulanja, dibungkusnja didalam sa- 
putangannja,. lantas dikantonginja. 
Karena tiap2 mangkok di-isi dengan 

dua butir gula batu, dengan demi- 
kian lia mendapatkan 20 butir........ 

Kekurangan gula ini mulai tera- 

sa pada pertengahan bulan Mei, ja 
tu kebetulan “diwaktu puasa. Leba- 
ran di. Turki-dinamakan. ,,pesta gu- 
la”, dan tukang2 karikatur segera 
dapat ,,melampiaskan "hawa nafsu” 

mereka. 
Suatu karikatur memperlihatkan 

gambar seorang turis jg sedang ber 
djalan2 melalui toko2 jg memberi 
tanda: ,,Sheker yok” (tidak ada gu- 
la). Turis itu berkata seorang diri: 
Sekarang aku baru mengerti me- 

ngapa orang Turki berpesta  djika 
mereka bisa mendapatkan gula ba- 
rang sedikit sadja”. 

Pihak berwadjib mengumuri- 
kan bahwa stock gula tjuku», 
dan kekurangan ini mereka salah 
kan pada dua lantaran. Pertama: 
membubung naiknja pemakaian 
gula, sehingga meskipun produk si 

tetapi 
mengambi 

gula njata meningkat, tetapi ini 
tidak bisa mengikuti tambahnja 
konsumsi. 

Kedua: spekulasi oleh tukang2 
tjatut. 

Menurut keterangan pihak ber 
wadjib,. tukang2 tjatut ini me- 
nunggu waktunja jang tepat, jaitu 
djika hasil panen biet sudah mu- 
lai berkurang. Sebagai diketahui, 
di Turki dan di “Eropa. pada 
umumnja, jang dibuat gula bukan 
tebu, tetapi biet. Dengan begitu 
stock jang ada hanja persis tiukup 
untuk menutup keperluan. biasa. 
Mereka Fakta menjiarkan kabar2 

bahwa gula sudah kurang ' sangat, 
sehingga terdjadilah bahwa orang2 

berusaha membelinja sebanjak2nia. 
Sementara itu situkang tjatut sendi 

ri memborong segala gula jg masih 
ada. 

Taktik ini berakibat bahwa gula 
lenjap dari warung dan toko. Mulai 
tah situkang tiatut  mendjual gula 
mereka dengan harga jg setinggi 

langit. 
Soal kekurangan gula ini oleh 

kaum - oposisi Iantas' didjadikan 
atiara politik Rupa2nja kaum ini 
disana sudah - kekurangan bahan. 
Mereka mengatakan bahwa 'peristi- 

wa inj adalah suatu bukti mengenai 
kurang efisiennja pemerintah beker 
dia. Dengan begitu, djuga surat? 

kabar lantas memasang berita2 ten 
tang kekurangan gula dihalaman 
muka dengan huruf2. sebesar: ker- 

bau. Berita2 lain baik dari dalam 
maupun dari luar negeri terdesak 

karenanja. 
Beberapa kaum spekulant ditang- 

kap, dan stock gula jg ditampuk- 
kan oleh kaum tjatut disita djika 
terdapat. 

Tetapi dengan segala itu, orang 
Turki sendiri belum “tertolong. 
Djika ia mendjadi langganan, te- 
tap dari sebuah warung atau 
toko, baru ia bisa mendapatkan 
sehari paling. banjak. satu kilo. 

    
| 

Djangan tanja harganja.. 
Pabrik2 gula lebih tjepat beker 

dja daripada biasa, untuk menu: 
tubi keperluan. Tetapi hingga kini 
tidak ada tanda2 bahwa kekura- 
ngan itu akan hilang djuga di 
dalam tahun 1954. " 

Memang tahun 1954 ini meru 
pakan stabun tjelaka” bagi ibu2 
Turki Pada permulaan tahun 
mereka kedinginan karena keku- 
rangan bahan bakar: dan: musim 
dingin tahun ini agak keras dari 
biasa. Kemudian kopi lenjap dari 
pasar. Disusul dgn. kekurangan 
daging. « 2 

Malah pernah terdjadi bahwa 
14 hari lamanja tidak ada sepo- 
tong dagingpun didjual di Anka 

tidak2. Ditempat penjeberangan 
Asia, seorang penduduk Istambul 

roti sudah tjukup. Tetapi surat2 
kabar di Istambul mengadakan 
kampanfe besar2-an terhadap kwa 
litet roti jang buruk. sekali, kata 
mereka. - Katan'a. roti sekarang 
mengandung banjak kotoran daa 
,anasir2 jang tidak sepantasnja 
terdapat pada roti.” Sebuah kari- 
katur Bani baka seorang 
semuda jang sedang ditolak oleh 

o 

sorang pemudi... Karena putus 
asa, pemuda tadi berkata: .,Djika 
sngkau tetap menolak aku, dik, 
iku akan membunuh diri dengan 
makan roti.” 
Musim panas ditahun ini hawa- 

aja lebih panas dari biasa. Terlihat- 
lah orang berebut2an mentjari bir, 

limun atau air soda. 
Orang Turks suka sekali minum 

air soda. Karena kekurangan: air 

Soda, belum selang jama terdjadi ri 
but2 disalah satu restoran terbesar 
di Ankara. Air soda habis. Sebagai 
gantinja diberikan  sedjenis :air. mi- 
neral jg mengandung sulfur (beli- 

rang). Memang menurut dokter air 
inj kabarnja baik sekali untuk ke- 
sehatan, tetapi baunja agak .dekat 
pada telur busuk. 

Surat2 “ kabar, - terutama dari 
kaum oposisi, sedang ' meramaikan 

akan timbulnja kekurangan? lagi be 
:Iberapa djenis barang jg sangat pen 

ting didalam kehidupan - sehari2: 
Pedagang2 keliling mentjoba mena- 

rik. keuntungan dari keadaan ini de 
ngap memakai slogan: ,,Bugun var, 
yarin yok”, ig artinja: Sekarang 
ada, besok habis”. 

  

SEKRETARIS konsulat Dewan 
Ekonomi Indonesia Sumatera 
Utara J. Sibarani telah mengadu- 
kan kepada pol'si bahwa ia telah 
dipukul oleh J. Pohan sehabis 
rapat angrofta DE. Sumatera 
Utara bertempat di Balai Pradju- 
rif dan Sabtu siang jang Jalu. Me- 
nurut Sibarani akibat pukulan itu 
katjamatannja telah petjah sebuah 
gelasnja, sedangkan pada kulit se- 
belah mias matanja terdapat sedi- 
kit Juka2. Rapat jang dimaksud- 
kan ialah untuk membitjarakan 
tentang schorsing J. Pohan seba- 
gai ketua harian konsulat D.K.I. 
Sumatera Utara, Rapat itu diun- 
durkan hingga tanggal 27 Agus- 
tus jang akan datang, berhubung 
tidak mentjapai guorumnja. Me- 
purut Sibarani, Pohan telah meng- 
hadliri rapat tersebut, walaupun 1a 
tidak diundang dan tatkala rapat 
diach'ri ia tib12 mendatangi Si- 
barani jang sedang bertjakap de- 
ngan ketua umum D,EI. Suma- 
tera Utara Mr. Silitonga dan se- 
konjong2 memulyil Sibarani pada 
mitania (Antara), 

SEORANG Wanita bangsa Ero- 
pa jang sedang menonton dalami 
ruangan sidang pengadilan di 
Djohor Baru telah kena damprat 
dari Tuan Hakim Abhul Rahman 
dan diusir keluar. Sebabnja: ia 
umi'ik2 makan sebatang tjoklat, 
pada waktu sidang. Waktu Ha- 
kim melihat wanita tadi, ia' ber- 
tanja ke can dengan keras, 
“Tahukah kamu ada dimana dan 
lagi berbuat apa?” Djawahnja: 
“Saja legi makian tjoklat:. saja, ti- 
dak tahu bahwa perbuatan saja 
tidak patut? Hakim: Kamu 
menghina Pengadilan: sebab itu 
kamu bisa dimasukkan dalam. ru- 
mah. pendiara! Tjoba perlihatkan 
bukti bahwa kamu tidak dapat di-     

ra, Lalu roti kurang. Ini sangat 
mengherankan umum, “ karena 
orang tahu bahwa gandum tidak 

:g di Turki, Sekarang HL shah ah no 
@ 

masukkan  pendjara?”: Dijawab: 
»Saja  terribly . sorry”. . Hakim: 
»Kelnar?” Dengar tok hernikir Ja- 
gu sang wanita Eropa keluar, 
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— pember 1954 | 
Matesih jang letaknja 
Matesih Daerah Kabu 
diperbaiki. 
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( dan sebagainja. . PEN (000000 DEWAN PEMERINTAH DAERAH , ) gan "KABUPATEN KARANGANJAR . 
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Terhitung mulai tgl. 10 Augustus 1954 hingga tgl. 10 No- 
13 bulan), djembatan TUNGGAL 

diantara Djurusan Karanganjar — - 
paten Karanganjar, kami tutup untuk 

Djembatan tsb. sangat berbahaja untuk dilalui kenda- 
umpamanja : truck, semua auto, grobag, andong 

(Soedarni Soeprodjo). 
MLM 
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2) Losmam's Vigosen Tablets. 2 Rp. 12,50 
Obat ini menambahkan darah, sungsum. manik dan napas, 
terutama memberi "tenaga baru. Sangat berguna bagi orang 

| Lelaki atau Perempuan jang badan lemah dan berpenjakit 
b) Losmamr's Emmenagogue Tablets. Rp. 12,50 

ari muka putja:, 
Awas Perempuan hamil dilarang minum. 

€) Losmar's Leucorrhoea Tablets. 1 P3 
Berguna sekali buat 

kentjing berasa sakit dl1. 
Losman's Bloodtonic Tablet. 

Terdavat di semua Toko-toko Obat Tionghoa. 

Semarang: 

  

perempuan sakit kepu 

Mengandung Vitamin A. B. C. Untuk orang 
buh, badan-lemah muka putiat, makan tidak enak. 

Obat pendapatan baru untuk Orang Perempuan datang 
tidak tentu, darah kotor mengumpet, perut ber 

TEK SENG TONG 

bulan 
asa sakit kurang 

kepala pusing dan pinggang linu pegal. 

Rp. 12,50 
tihan (Pektay). 

Ki Mustadjab sembuh sakit Pinggang, gesindjel, lemah, djalanan 

Rp. 12,50 
sakit baru sem 
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d) Losman's Syphilis Tablets. Rp. 12,50 
Berguna sekali buat membersihkan darah kotor. e) Losman's Santal Cystol. Rp. 12,50 

$ Istimewa buat penjakit kentjing jang bernanah (Tvwitjing). 
? Losman's Chocolate Laxative Pil. Rp. 3.— 

Pil urus" mandjur untuk bersihkan perut. 
£) Losman's Hemorrhoids Pil. Rp. 12,50 

Amat mustadjab bagi ambei atau wasir baru dan lama. 
bh) Losmam's Calosion Tablets. Rp. 12,50 

Antjurkan riak, legakan napas, hilangkan segala batuk. 
)  Losmam's Neuring Pil. Rp. 12,50 

Istimewa buat mengobati otak lemah, pikiran tidak tentu. 
D Losman's Anti Pollution Tablets. Rp. 12,50 

Obat adjaib buat hilangkan besarmani atau bongsiat. 
k) Losman's Deafness Pl. Rp. 12,50 

. Obat penulung bagi orang tuli dan kurang pendengaran 
D  Losmar's Rheumatic Pil. Rp. 12,50 

- Untuk sakit tulang entjok d.ll. sakit rheumatiek. 
m) Losmar's Antacid Powder. Rp. 4,— 

5 Buat sakit Ulu Hati, kelebihan asem, makanan tidak hantjur. 
n) Losmans Nier & Blaas Tablet. Rp. 12,50 . 

  

INI MALAM 
PREMIERE (13th) 

4.45-7-00-9.15 
Film Musical-ter- 

besar menggiurkan 
hati jang mana 

membikin ter- 
masjhurnja 

MICKEY & JUDY! 

IMEI Ferete— 

  

"Mulai INI HARI 
SABAN PAGI 

BE djam 10.— | 

EXTRA: | 

Stalag 17" | 
: 2 SereenPlay by JOHN MONKS JR and PRED FINKI. 

HH Dirseted by BUSBY BERKEDEY - 

     

        3 AND ORCHESIRA 

  

  JUNE PREISSER-WILLIAM TRACY 

Ponse Th 
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INI MALAM 

PREMIERE Berbareng ! 
GRIS 515715915 

(ih) 

De La Rosa — Gonzales 

»Waline— 5 

(BUNGA € 
KEMATIAN) P2 
Film Philipina dalam 
BAHASA INDONESIA! 
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The lough-looded salute | 
—..10 our P.W. heroes! 

LEAN        

  

    

Based on the play by Donald Beyan and Edmund Tracinski 

        

  

Produced an 

“starring 

DON TAYLOR 
, OTTO PREMINGER 

d Directed by 

BILLY WILDER 

Written for the screen by 
BILLY WILDER and 

WILLIAM HOLDEN 

senen FDWIN BLUM “EN 
“A Paramount Picture H 

  

Tdak ada sebuah film jang” bisa melukiskan begitu asli dan djitu ! 
Permainannja WILLIAM 
peroleh HADIAH OSCAR ! 
Berang 

    

HOLDEN jang begitu tepat sampai ia mem: 

T PAGI DB. EXTRA di REK” damelo.00) 
  

UNTUK SEGALA USI/ 

  

    (Djagalah hari mainnja) 

LA USIA DARI NENEK SEHINGGA TIUTIU 
"THE GREATEST SHOW ON EARTH" 

na... 
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JANG 

Nasihat sa 
ri ribuan 

hidangan 

dan 

-Jnargas 

85.53-9-148-8, 

  

   

  

SATU ANDJURAN 

Roti lama dapa 

aduan susu, 

dan sedikit 

digoreng. In 
: m 
Pn menggirangkan 

it Tut ke mulut: 

(uNjenja djuga menghendaki 
N. Blue Band, bukan?” : 

“BAIK 

    

lab seorang das 

njonja-ru 3 
« mendjadi 
bila diberi 

       
         

lezat 

telur, garam 
Blue Band lalu 

ilah pendapa" 
askan Njonja 

ke- 

     

      

      

      
     emu 

        

      

   

sungguh tepat. Djangan 

ragu-ragu ...... 

Terdapat dalam kaleng 
dari "|,- 'I/-1 dan 2kg 

  

   
» Tentu, saja selalu memakai 

Blue Band tjap Bunga i 

La Matahari” # 

        

  

      
   
     

3 Yi 

Sudah selajaknja perijakapan jang de- 

mikian terdengar setiap hari disekitar 

Njonja. Karena Blue Band dibuat mes 

nurut kehendak ribuan njonja-rumah. 

Dengan tjara ini terdapatlah warna, 

“keharuman, dan rasa jang 

Lihatlah! 

Tjiumlah! 4 
Tjitjiplah! | 
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AN a21”    
adalah nama kehormatan bagi margarine jang terbaik 
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kr djerawat2, vlek2 di. Bestral 

  
  

  
    

Lelang Kaju 
Pada hari RABU, tanggal 1 SEPTEMBER 1954 akan diadakan 
lelang besar untuk umum. 

Lelang dimulai pada djam 9 pagi dan bertempat di : 

Gedung G.R.LS. Bodjong No. 116 
Semarang 

Adapun jang dilelangkan ialah berupa Kajudjati-pertukangan dan 
Kajubakar terletak dipenimbunan2 dari Daerah-daerah Hutan : 

Inspeksi Bag. III, Kebonhardjo, Man: 
tingan, Semarang dan Randublatung 
Daftar kapling dapat diperoleh di kantor-kantor : 
Kantor Daerah Hutan jang bersangkutan, 
Kantor Inspeksi Djawatan Kehutanan Bag. 

8 

1 BANDUNG, 

» » Bet 3 » HI SEMARANG 
» IV SURABAIA 

DJAKAR TA, 
” 2 35 »” ” 

». Besar Djawatan Kehutanan, 
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Kursus Massa 
Pe on Peterongan Tengah 105 — Semarang. 

“ ADMINISTRASI 
“. MENGETIK 

—. 8 MODEVAK 
| “ BAH. BELANDA 

Terima pendaftaran rombongan baru. 
Tjabang: Salatiga — Ambarawa — Demak — Djepara — Ha : Rembang — Ungaran. 
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Bantulah P. M.X. 
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/» Perguruan Tinggi ,,Akademi 5 
? « Makassar“ / 
4 A. Untuk tahun pengadjaran 1954/1955 masih menerima $ 
| Mahasiswa baru untuk bagian: 5 
| 1. AKADEMI HUKUM DAN PENGETAHUAN / 
, MASJARAKAT.: : 2 
( '2. AKADEMI PERDAGANGAN/EKONOMI. "1 
#3. AKADEMI PENDIDIKAN GURU. 5. ? 
/ B. Sjarat penerimaan: 'Tammatan SMA, SMEA, SGA, dll. » 

pendidikan sederadjat. Wang kulliah Rp. 360.— setahun 4 
|. dan dapat dibajar per triwulan. / 

/ C. Para Mahasiswa dari luar Makassar dapat tinggal dipe- » 
4 mondokan dengan bajaran Rp. 125.—/Rp.150,— dan ( 
/ Rp. 175.— sebulan. ba: : | 
/ D. Permulaan kulliah 20 September 1954. “ag 
» E. Pendaftaran pada: Sekretariat Perguruan Tinggi ,,AKA- / 
# - DEMI MAKASSAR”, Djalan Mesdjid Raja Lr. 108/ 22,9 
/ Makassar. : / 
. Makassar, 21 Agustus 1954 En 
/ PERGURUAN TINGGI ,,AKADEMI MAKASSAR” / 
( Ketua Dewan Kuratpr: Ketua Dewan Mahaguru: '' 
, (Nuruddin Sjahadat). (Mr. Tjia Kok Tjiang). ? 

PELAN MANA 

: GAIB DAN RASA SUTJIHATI 
Sanggup mengobati penjakit 

“hingga sembuh: sedia Obat2 In- 
| donesia tjukup. Ongkos damai — 

Perobatan dari djauh. 
AHLI FALAK — AHLI NASIB 

Disertai Ilmu Gaib dan - Sutjip: 
Hati, menerangkan nasib jg-akan' 

.€ datang akan menemui (mendja- 
lani) dan lain-lain. 
Kalau tidak tempo datang tjukup 

, Surat menjurat 1 orang disertai 
. “uang Rp. 10.— Kalau bisa da- 

tang ongkos Rp 7,50. R3 nk 

AOA peer pel R. HADIHARTONO ce : Pe aen (R. GUNAR): Diun'at dan hari Besar Prij. 
Hotel Islam kamar 124 Minggu buka 
Keprabon — Solo. 2 

TANK Yon CAN Weh 1 (Or HINDI RIDES OFE. no BEAT MY STAR XI SEE, | DAS FLEETASA VEER, N SPUR LOCKWOOD IN THE MR. AN' TH! COWBOY .SNEAKS OUT, BRONC RIDING EVENTZ 4 BAKON)/ FOR TH' COAST 1S CLEAR!   

    

"V GET BACK NSIDE, DUSTY! You WANT YOUR 
DAD AN' SIS TO FIND OUT IT AIN'T YOW OUT 

Y PsST! JAWBONE, TNE JUST GO 

Jl | TERE OPERATIN As TH" MASKED RIDER Z 
“TO WATCH ROY RIDIN? IN MY 

            

    
    Sh 

  

  
  

Roy menjamar sebagai Dusty Du- 
rand “— penunggang bertopeng...... 
— Kiramu kamu dapat mengalah 
kan djago saja Spur Lockwood da- 

lam pertandingan Rodeo? 
— Kita akan melihat  kenjataan-   nju, tuan Baron! 

  

  

" 
“— Oh, orang Indian naik 
kuda setjepat' rusa lari dan 

cowboy itu keluar karena 
keadaan pantai sudah 

nang! 
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Ssst,  Jawbone, saja — Hajo masuk, Dusty! Kamu 
akan melihat Roy naik kuda ingin djika ajah dan adikmu tahu 
sebagai pengganti saja! bahwa kamu bukan 

jes bertopeng? 

| ROY ROGERS — 50 

  
GRAND 

Dua Bintang film Malaya dengan Tarian2 dan Njanjian2 MALAYA 

INDIA — SIAM — CAMBODJA — BIRMA — diatas pang &. 
Sebelumnja pertundjukan film Istimewa ,, NAFSU” dimulai ! (a. 17 tah.) 

  
penunggang |   

Undangan 
Saia matur bertau bahwa pada tg. 28 Agustus 1954 

atau 1 Pek Gwek, djam 18.30 akan melangsungkan perni- 
kahannja anak saia jang terachir: 

Go Diam Poen 
DENGAN 

“Theng Kien Nio 
Anak prempuan dari Tuan/Njonjah Theng Giok Hie, Solo. 

Diminta dengan hormat Tuan/Njonjah/Nona dan seka- 
lian familie suka membuang sedikit tempo guna turut me- 
njaksikan upatjara tersebut, di ramah kumpulan SAM BAN 
HIEN, Plampitan 56 Semarang. 

PERDJAMUAN: Kiongtihice, 
Pada hari Saptu Wage tg. 28 Njonjah 

Agustus 54, djam 18.36, GO DJWAN GEE 

Turut mengundang : 

GO DIAM GOEN dengan Njonjah GO DIAM SOEN  - Ti 
OEI HIEN KOK 
GO DIAM POEN 
N.B. Harap suka maafkan, apabila Tnan, Njonjah, Nona dan sekalian familie tidak terima kartu undangan, saia 
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  harap iklan ini dianggap sebagai gantinja. 
MI 

RI La Sa DA 

MAJSON 
RANDUSARI 21 -— SEMARANG, Permaneni-wave dengan model2 jang paling baru, 

dapat mengerdjakan rambut pandj 
special toestel jang terbaru, 

bina aa 3 

krul besar2 
ang atau berkonde dengan 

Merawat kulit muka, hilangkan 
ing untuk ketjantikan, menghias kemanten. Menerima murid2 untuk cursus permanent-vave Theori dan praktijk menurut methode jang paling baru. 

Terpimpin oleh : : 
Med. Gedipl. Schoonheidsspecialiste 

CHIA LAN HwA. 

DIDJUAL 
1 Chrysler Windsor de Lux 

model 1952 
Berdjalan Ik. 16.000 km. seperti baru, 
Warna hidjau muda comb. tua, 
Radio origineel, Harga pasti Rp. 200.000.— 

1 Opel Record model 1953 
Berdjalan Ik. 7000 km. keadaan bagus. 
Harga-pasti Rp. 80.000.— 
Bisa dilihat di PRINGGADING 5 — SEMARANG. 

Djam 4 — 6 sore. 

SN aa Aa BN kn A5, 

  
      
  

  

Tanggal: 20 s/d 30 Agustus '54 

»Brigade Berani Mati 
(The Clory Brigade) 

- dengan 

Victor "SAMSON” Mature 
Film Perang jang dahsjat — hebat. 

  

sMARINA”?” $ 

    
  
  

        

CITY CONCERN CINEMAS 
LUXx INI MALAM. PENGHABISAN (u..17 tah.) 

BEATRICE PEARSON — MEL FERRER — 
MARCIA CASTER — dim.: 

..LOST BOUNDARIES" 
  

   
    

  

Sebuah film dengan tjerita luar biasa. Memikat — Menggemparkan ! 

CLAUDE” MAKA BESOK MALAM PREMIERE (u. 17 tah. .  £ (S U. 17 tab. RAINS" TOREN 3 
LUX s500— 700 9.00 MARIUS 5 

Seorang jang menunggu datangnja dan GORING ,Ax gg 
berangkatnja kereta api ! KN 

MAAN Apa na la Saksikanlah, apa -N NS 
jang terdajdi — penuh sensatie ! (3 N kan 

AN @enncolor 

GRAND INI MALAM PENGHABISAN (u..17. tah.) 

5.00 - 7.00 - 9.00 ANN SHERIDAN — DENNIS O'KEEFE 

, WOMAN ON THE RUN” 
Pengedjaran jang hebat pada seorang WANITA dielita ! 

Penuh sensatie! “ Menggemparkan ! 

(BESOK MAKAM PREMIERE BESAR dj. 7.00 dan 9.30 

STAGE-SHOW ! — Mempersemhahkan pribadi 
OSMAN GUMANTI dan MALA RATINA 

    

PPL lah 1 2 

S.Roomai Neor- Osmar'Gumanti 

Masa at laun 

Producer: Ho Ah Loke 

Untuk ini pertundjukan Istimewa harga2 kartjis tiap2 klas ditambah 
dengan extra 50 ct. — dengan idzin Kantor Pusat Urusan Harga ttg. 
24 Djuni 1954 No..1564/KP/8511.: 
Untuk djam 5.00 melingkan pertundjukan 
dengan harga tempat tiasa ! 

D 
7 Aa Lid:'s LAN Indonesia 

film Istimewa ,,NAFSU” 

INDERA INI MALAM PREMIERE (u. 
5.00 - 7.00 - 9.00 JAMES STEWARI — JOANNEDRU — 

GILBERT ROLAND — DAN DUREYA — dim. 

.THUNDER BAY Color by 
Technicolor 

The Thundering Saga of Steve Martin and the BAYOU WOMAN ! 
Sebuah film Terbesar. Penuh actie dan sensatie ! 

Hebat dan Menggemparkan ! 

17 tah.) 

ROYAL INI MALAM PENGHABISAN (u. 17 tah.) 
5.00 - 7.00 - 9.00 NOOR EL SABAH — WAJID BADARCHAN 

GR TIMPIAN HELM. LAN ee, 
  

Penuh Njanjian2 dan Tarian2. Merdu dan Menarik ! 

Besok malam 
ROYAL 5.0 Pa TIGA BENDA ADJAIBs 
ROXY INI MALAM D.M.B: (u.. Segala umur) 
5.00 - 7.00 - 9.00 A. HAMID ARIF - SALMAH - SLUNIATY -- dim. 

»Tiga Benda Adjaibs 
Tierita 1001 Malam penuh keagaiban dan- kegemparan. 
Dewi Sutji melindungi Radja ! Hebat -— Gempar ! 

Type Pertj. SEMARANG” Idzin No. 1628/111/Ai/171.   


